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1. INTRODUCIÓN 

1.1. Xustificación da programación 

As vantaxes e oportunidades que nos ofrece a presente Lei 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da 

Calidade Educativa (LOMCE), as particularidades do currículo desenvolvido para a Comunidade Autónoma 

de Galicia, segundo o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, as esixencias e necesidades cada vez máis 

pluriculturais da nosa sociedade, xunto coas directrices establecidas polo Consello de Europa no Marco 

común europeo de referencia para as linguas, son claves significativas que quedan reflectidas no  noso 

proxecto. 

Cunha clara vocación educativa e de aprendizaxe, onde o alumnado aprende inglés a través de actividades 

motivadoras con carácter lúdico, que permiten de maneira inconsciente e natural a adquisición da lingua 

estranxeira, e que encerran o reto de potenciar a habilidade do alumnado para percibir o coñecemento 

dunha lingua estranxeira, non só como unha materia máis, senón coma o descubrimento dun mundo 

externo do que todos formamos parte responsable, promóvese a interacción na clase para desenvolver 

unha actitude de alerta cara ás normas e ós valores sociais, dentro dos principios psicopedagóxicos nos 

que se fundamenta o deseño curricular para a etapa da Educación Secundaria. 

A finalidade do noso proxecto é, en primeiro lugar, conseguir que o alumnado adquira tódalas 

competencias marcadas pola LOMCE, centrándonos, como é lóxico, na competencia en comunicación 

lingüística, e facendo especial énfase nas competencias sociais e cívicas, aprender a aprender e sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor. Por outra banda, incorporar o conxunto de elementos transversais no 

proceso de aprendizaxe, recollidos tamén pola LOMCE. Como é de agardar, a comprensión lectora, a 

expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e as TIC traballaranse intensamente ó longo de todo o 

proceso. Así mesmo terán cabida na aprendizaxe da lingua estranxeira a promoción da igualdade de 

oportunidades, a non discriminación, a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da 

violencia de xénero, a prevención e resolución pacífica de conflitos en tódolos eidos, rexeitamento a 

calquera tipo de violencia, racismo e xenofobia, respecto ás vítimas do terrorismo, o desenvolvemento 

sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, as situacións de risco no uso das TIC, 

a protección ante emerxencias e catástrofes, o desenvolvemento do espírito emprendedor, a actividade 

física e a dieta equilibrada, a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico. 

Este proxecto ten en conta cambios tan significativos e evidentes coma a globalización, que practicamente 

esixe o dominio dunha segunda lingua estranxeira, e o impacto das novas tecnoloxías, repercutindo 

directamente nos alumnado á hora de aprender, de comunicarse ou de executar unha tarefa, elementos 

que se converteron nunha prioridade e nun instrumento clave no proceso de aprendizaxe, non só na etapa 

á que fai referencia este documento, senón ó longo de toda a vida. 

Neste proxecto, o profesorado deberá crear as condicións esenciais para que se produza a aprendizaxe, 

atendendo particularmente á diversidade nas habilidades e expectativas de cada alumno e á busca do 

desenvolvemento do talento de cada un deles. Así mesmo preparará e organizará o traballo, axudando no 

desenvolvemento do mesmo; coordinará accións, impulsando actitudes positivas cara ó idioma e á cultura 

inglesa, captando e desenvolvendo o interese do alumno cara ó novo e á creatividade, participando de 

maneira activa e reflexiva, e tratando os erros coma sinais de progreso. Pola súa parte, o alumnado debe 

participar de maneira activa no seu proceso de aprendizaxe, sendo, como define a LOMCE, o centro e a 

razón de ser da educación.  
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1.2 Composición do departamento de lingua inglesa e distribución de grupos 

 

1     Matías Barreiro Blanco  Profesor de Ensino Secundario 

Dous grupos de segundo de bacharelato: 

bilingüe e non bilingüe. Un grupo de cuarto de 

ESO. Un grupo do ciclo superior de 

Administración e Finanzas.  

2     Mariela Dosil Vieites Profesora de Ensino Secundario 

Un grupo de primeiro de Bacharelato bilingüe 

e outro non bilingüe. Un grupo de terceiro da 

ESO, dentro do programa PMAR. Un grupo do 

ciclo medio de Xestión Administrativa. Un 

grupo de ESA 

3     Aurora Mato Baneira Profesora de Ensino Secundario 

Dous grupos de segundo de Bacharelato non 

bilingües. Un grupo de primeiro de 

Bacharelato bilingüe e outro non bilingüe Un 

grupo de cuarto da ESO. Un grupo de terceiro 

da ESO 

4     Jesús Montero Sánchez Mestre adscrito 

Ciclo de adultos 

5     Evangelina Fernández Rodríguez Mestra adscrita 

Un grupo de primeiro da ESO e dous de 

segundo da ESO 

6     Nicole Cohen  Auxiliar de conversa (Fullbright) 

16 horas, fundamentalmente nos grupos 

bilingües. Tamén apoio a profesorado. 
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2. CONTEXTO 

2.1. Contexto particular do centro 

 Centro de Ensino Secundario - Bacharelato - Formación Profesional e Adultos  

Centro                                    IES "Campo de San Alberto"  Cód.: 15026731 

Rúa                                         Egás Moníz, 6 

Localidade     Noia Provincia     A Coruña Código Postal  15200 

 

2.2 Distribución do alumnado 

Curso Nº de grupos 

1º ESO 2 

2º ESO 2  

3º ESO 2  

4º ESO 1  

1º BACHARELATO 4 

2º BACHARELATO 4 

F.P. BÁSICA 2 

CICLO GRADO 

MEDIO DE XESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

1 

CICLO GRADO 

SUPERIOR 

ADMINISTRACIÓN E 

FINANZAS 

1 

ENSINANZA BÁSICA 

INICIAL 

2 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE 

ADULTOS 

2 

 

2.3 Características do alumnado 
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Nivel social Medio - Baixo 

Zona Vila 

Observacións: 

A maior parte do alumnado de 1º ESO procede de Noia, A Coruña. O nivel económico e intelectual das 

familias é, polo xeral, medio-baixo. Existe boa coordinación co colexio de primaria, así que o instituto 

adoita de estar ben informado sobre o alumnado antes da súa incorporación. 

O alumnado de 1º de Bacharelato procede dos grupos de ESO do centro e, básicamente, do IES "Poeta 

Añón" da Serra de Outes. Algúns deles, unha minoría, proceden de centros de Lousame, Mazaricos, colexio 

Maria Assumpta (privado) e traslados doutros institutos. Polo tanto, o alumnado e bastante diverso no 

Bacharelato. Abrangue dende alumnado de alto nivel académico —que adoitan cursar o Bacharelato 

bilingüe— ata alumnado con dificultades, procedentes dos ciclos educativos anteriores. 

O alumnado do ciclo formativo de grado medio ven de rematar a ESO e descartaron cursar o Bacharelato. 

O nivel de inglés adoita ser baixo. 

O alumnado do ciclo formativo de grado superior e alumnado con maior formación académica, dende 

alumnado que rematou o bacharelato ou aprobou as probas de acceso a ciclos formativos ata alumnado 

procedente de carreiras universitarias. O nivel de inglés é moi variable, en función das diferentes 

procedencias do alumnado: moi baixo no alumnado de proba de acceso en xeral, baixo para alumnado que 

non cursou ningún curso de bacharelato (ou que o fixo fai tempo), e intermedio/alto o da xente que 

rematou o bacharelato ou outros estudios superiores. 

O alumnado dos cursos de adultos divídese en dous grupos claramente diferenciados; un grupo de 

alumnos/as xóvenes que non foron quen de acadar a titulación da ESO no ensino reglado matutino, e un 

grupo de persoas de idade avanzada que queren completar ou mellorar os estudios feitos en épocas 

anteriores da súa vida. 
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3. AS SECCIÓNS BILINGÜES: 

 A oferta educativa do centro abrangue as asignaturas de Música en 2º e 3º da ESO, Bioloxía en 3º e 

4º da ESO, Valores Éticos en 1º da ESO, Cidadanía en 2º da ESO, Valores Éticos en 3º da ESO, Ética en 4º da 

ESO, Filosofia en 1º de Bacharelato e Historia da Filosofía en 2º de Bacharelato. 

 O alumnado agrúpase pola sección escollida traballando o contido das materias non só na lingua nai 

senón tamén en lingua inglesa. 

 A elaboración da memoria da sección bilingüe preséntase nunha memoria separada ao final do 

curso, complementada polos profesores que a compoñen e coordinados polo xefe de departamento de 

lingua inglesa. 

 Neste ano, o alumnado que traballa a lingua inglesa dende a sección bilingüe será orientados cara a 

obtención de titulacións do Marco Común Europeo: A2 e B2. 

 Diste xeito, traballarase e reforzarase os aspectos de Speaking e Listening, así como o tipo de 

traballos e probas relativos a estas titulacións. 

DISTRIBUCIÓN DE ALUMNADO NAS SECCIÓNS BILINGÜES 

 A regulación da disposición do alumnado nas sección bilingües do centro ven dada pola orde de 12 

de Maio de 2011, que regula o seu funcionamento dentro dos centros de ensino secundario. O 

desenvolvemento das seccións bilingües será levada a cabo polo seu coordinador, dentro do departamento 

de inglés, consultadas a dirección e o departamento de orientación do centro. 

 A titulación correspondente as súas dúas etapas (ESO e Bacharelato), abranguerá o 

desenvolvemento dos cursos correspondentes (4 no caso de ESO e 2 no de Bacharelato), con todas as 

materias da sección autorizadas no noso centro. 

 O alumnado que desexe incorporarse as seccións bilingües procedendo dende o grupo de referencia 

non bilingüe ou por traslado xa iniciado o curso, debe contar co visto bó da dirección, previa consulta aos 

membros do departamento de inglés, reunidos para analizar cada caso particular.(Punto 1, artigo 4, sección 

1ª, orde de 12 de Maio de 2011) 

 Así, realizarán unha proba de nivel correspondente ao curso no que desexen ser matriculados, 

dentro do Marco de Referencia Europeo: 

 A1 para alumnado de ata 3º curso de ESO 

 A2 para alumnado de 4º de ESO 

 B1 para alumnado de Bacharelato e Formación Profesional. 

 A proba de nivel abrangará as catro destrezas da lingua estranxeira: Listening, Speaking, Reading 

and Writing, e será confeccionada polo departamento de inglés do centro, baixo a supervisión ou redacción 

do Xefe de Departamento. 

 O alumnado poderá abandonar a sección bilingüe correspondente antes do 1 de Outubro do ano 

escolar en curso, ou durante o curso, previa autorización por parte do equipo directivo e informando por 

escrito aos pais ou titores legais do alumno. (Punto 2, artigo 4, sección 1ª, orde de 12 de Maio de 2011). 
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4. COMPETENCIAS CLAVE INTEGRADAS 

 A reforma educativa, seguindo as recomendacións do Parlamento Europeo e do Consello de 18 de 

decembro de 2006, da UNESCO e da OCDE, entre outras, baséase na potenciación da aprendizaxe por 

competencias como complemento á aprendizaxe dos contidos. Na definición que a Lei Orgánica para a 

Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) fai do currículo, atopámonos cos elementos que determinan os 

procesos de ensinanza e aprendizaxe, entre os que se atopan as competencias clave. Propóñense novos 

enfoques na aprendizaxe e avaliación, o que supón un importante cambio dirixido a aquilo que o alumnado 

asimila e é capaz de facer, sobre todo no tocante ás competencias clave, que se consideran prioritarias de 

cara ó desenvolvemento do alumnado. 

Fronte a un modelo educativo centrado na adquisición de coñecementos máis ou menos teóricos, 

desconectados entre si en moitas ocasións, un proceso educativo orientado á acción e baseado na 

adquisición de competencias incide, fundamentalmente, na adquisición duns saberes imprescindibles, 

prácticos e integrados, saberes que serán demostrados polo alumnado (é algo máis ca unha formación 

funcional). En suma, unha competencia é a capacidade posta en práctica e demostrada de integrar 

coñecementos, habilidades e actitudes para resolver problemas e situacións en contextos diversos. De 

maneira moi gráfica e sucinta, chegouse a definir como a posta en práctica dos coñecementos adquiridos, 

os coñecementos en acción, é dicir, mobilizar os coñecementos e as habilidades nunha situación 

determinada (de carácter real e distinta de aquela na que se aprendeu), activar recursos ou coñecementos 

que se teñen (aínda que se crea que non se teñen porque se esqueceron). 

Hai un aspecto que debe destacarse: formar en competencias permite a aprendizaxe ó longo de toda a vida, 

facendo fronte á constante renovación de coñecementos que se produce en calquera área de coñecemento. 

A formación académica do alumno transcorre na institución escolar durante un número limitado de anos, 

pero a necesidade de formación persoal e/ou profesional non remata nunca, polo que unha formación 

competencial dixital, por exemplo, permitirá acceder a este instrumento para obter a información que se 

precise en cada intre (obviamente, despois de analizarse a súa calidade). Se ademais temos en conta que 

moitas veces é imposible tratar en profundidade tódolos contidos do currículo, está claro que o alumno 

deberá formarse nesta competencia, a de aprender a aprender. 

As competencias básicas no noso sistema educativo son as seguintes: 

1. Competencia en comunicación lingüística 
 

Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de 

representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do 

coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. 

 

Con distinto nivel de dominio e formalización -especialmente en lingua escrita-, esta competencia significa, 

no caso das linguas estranxeiras, poder comunicarse nalgunhas delas e, con iso, enriquecer as relacións 

sociais e desenvolverse en contextos distintos ao propio. Así mesmo, favorécese o acceso a máis e diversas 

fontes de información, comunicación e aprendizaxe. 
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En resumo, para o adecuado desenvolvemento desta competencia resulta necesario abordar a análise e a 

consideración dos distintos aspectos que interveñen nela, debido á súa complexidade. Para iso, débese 

atender aos cinco compoñentes que a constitúen e ás dimensións nas que se concretan: 

– O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a gramatical, a semántica, a 

fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica (a articulación correcta do son a partir da representación 

gráfica da lingua). 

– O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: a sociolingüística (vinculada coa 

adecuada produción e recepción de mensaxes en diferentes contextos sociais); a pragmática (que 

inclúe as microfuncións comunicativas e os esquemas de interacción); e a discursiva (que inclúe as 

macrofuncións textuais e as cuestións relacionadas cos xéneros discursivos). 

– O compoñente sociocultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento do mundo e 

a dimensión intercultural. 

– O compoñente estratéxico permítelle ao individuo superar as dificultades e resolver os problemas 

que xorden no acto comunicativo. Inclúe tanto destrezas e estratexias comunicativas para a lectura, 

a escritura, a fala, a audición e a conversación, coma destrezas vinculadas co tratamento da 

información, a lectura multimodal e a produción de textos electrónicos en diferentes formatos; 

tamén forman parte deste compoñente as estratexias xerais de carácter cognitivo, metacognitivo e 

socioafectivas que o individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na 

aprendizaxe das linguas estranxeiras. 

– O compoñente persoal intervén na interacción comunicativa en tres dimensións: a actitude, a 

motivación e os trazos de personalidade. 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
A competencia matemática implica a aplicación do razoamento matemático e as súas ferramentas 

para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 

Esta competencia require coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, as 

operacións e as representacións matemáticas, e a comprensión dos termos e conceptos matemáticos. 

O uso de ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a aplicación dos principios 

e procesos matemáticos en distintos contextos. 

Trátase da importancia das matemáticas no mundo e de utilizar os conceptos, procedementos e 

ferramentas para aplicalos na resolución dos problemas que poidan xurdir nunha situación determinada ao 

longo da vida. 

A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, o 

respecto aos datos e a veracidade. Xa que logo, para o adecuado desenvolvemento da competencia 

matemática resulta necesario abordar catro áreas relativas aos números, a álxebra, a xeometría e a 

estatística, interrelacionadas de formas diversas, a través da cantidade, o espazo e a forma, o cambio e as 

relacións, e a incerteza e os datos. 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento ao mundo 

físico e á interacción responsábel con el para a conservación e mellora do medio natural, a protección e 

mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos. Estas competencias contribúen ao 
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desenvolvemento do pensamento científico e capacitan a cidadáns responsábeis e respectuosos que 

desenvolven xuízos críticos sobre os feitos científicos e tecnolóxicos que se suceden ao longo dos tempos, 

pasados e actuais. Estas competencias han de capacitar para identificar, expor e resolver situacións da vida 

cotiá, igual que se actúa fronte aos retos e problemas propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 

Para o adecuado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resultan necesarios 

coñecementos científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía. 

Así mesmo, hanse de fomentar as destrezas para utilizar e manipular ferramentas e máquinas tecnolóxicas, 

e utilizar datos e procesos científicos para alcanzar un obxectivo. Hanse de incluír actitudes e valores 

relacionados coa asunción de criterios éticos asociados á ciencia e á tecnoloxía, o interese pola ciencia, o 

apoio á investigación científica, a valoración do coñecemento científico, e o sentido da responsabilidade en 

relación á conservación dos recursos naturais, ás cuestións ambientais e á adopción dunha actitude 

adecuada para lograr unha vida física e mental saudábel nun contorno natural e social. 

Os ámbitos que se deben abordar para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son os 

sistemas físicos, os sistemas biolóxicos, os sistemas da Terra e do Espazo, e os sistemas tecnolóxicos. 

Por último, a adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require a formación e práctica na 

investigación científica e na comunicación da ciencia. 

3. Competencia dixital 
 

Esta competencia consiste en dispor de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, e 

para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o acceso á información 

até a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da 

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

Implica ser unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar a 

información e as súas fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén, ter unha actitude 

critica e reflexiva na valoración da información dispoñíbel, contrastándoa cando é necesario, e respectar as 

normas de conduta socialmente acordadas para regular o uso da información e as súas fontes nos distintos 

soportes. 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario abordar a información, a 

análise e a interpretación da mesma, a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de 

problemas, tanto teóricos coma técnicos. 

4. Aprender a aprender 
 

Aprender a aprender supón dispor de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuar 

aprendendo de maneira cada vez máis eficaz e autónoma, de acordo aos propios obxectivos e necesidades. 

Aprender a aprender implica a conciencia, xestión e control das propias capacidades e coñecementos desde 

un sentimento de competencia ou eficacia persoal, e inclúe tanto o pensamento estratéxico como a 

capacidade de cooperar, de se autoavaliar, e o manexo eficiente dun conxunto de recursos e técnicas de 

traballo intelectual. Todo iso desenvólvese, a través de experiencias de aprendizaxe conscientes e 

gratificantes, tanto individuais coma colectivas. 

5. Competencias sociais e cívicas 
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Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a 

sociedade, interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis diversificados, elaborar 

respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con outras persoas e grupos, 

conforme a normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. 

En concreto, a competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. Os elementos fundamentais 

desta competencia inclúen o desenvolvemento de certas destrezas como a capacidade de se comunicar 

dunha maneira construtiva en distintos contornos sociais e culturais, mostrar tolerancia, expresar e 

comprender puntos de vista diferentes, negociar sabendo inspirar confianza e sentir empatía. 

Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de colaboración, a seguridade 

nun mesmo e a integridade e honestidade. 

A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, 

cidadanía e dereitos humanos e civís, así como da súa formulación na Constitución española, a Carta dos 

Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en declaracións internacionais, e da súa aplicación por parte de 

diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e internacional. 

As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao pleno respecto dos 

dereitos humanos e á vontade de participar na toma de decisións democráticas a todos os niveis, e implica 

manifestar o sentido da responsabilidade e mostrar comprensión e respecto dos valores compartidos, que 

son necesarios para garantir a cohesión da comunidade, baseándose no respecto dos principios 

democráticos. 

Por tanto, para o adecuado desenvolvemento destas competencias é necesario comprender o mundo no 

que se vive, en todos os aspectos sociais, culturais e humanos do mesmo. Pero tamén incorporan formas de 

comportamento individual que capacitan ás persoas para convivir en sociedade. 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
 

A competencia “sentido de iniciativa e espírito emprendedor” implica a capacidade de transformar as ideas 

en actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e 

xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio propio, co fin de 

alcanzar o obxectivo previsto. 

A adquisición desta competencia é determinante na formación de futuros cidadáns emprendedores, 

contribuíndo así á cultura do emprendemento. 

Entre os coñecementos que require a competencia “sentido de iniciativa e espírito emprendedor” inclúese 

a capacidade de recoñecer as oportunidades existentes para as actividades persoais, profesionais e 

comerciais. 

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia, resulta necesario abordar a capacidade creadora e 

de innovación, a capacidade proactiva para xestionar proxectos, a capacidade de asunción e xestión de 

riscos e manexo da incerteza, as calidades de liderado e traballo individual e en equipo, e por último, o 

sentido crítico e da responsabilidade. 

7. Conciencia e expresións culturais  
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Esta competencia implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta 

e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e 

goce persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. 

Incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e creadora e ao dominio 

daquelas capacidades relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder utilizalas como 

medio de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente manifestar interese pola participación na 

vida cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade 

coma doutras comunidades. 

Por tanto, require de coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a herdanza 

cultural a escala local, nacional e europea e o seu lugar no mundo. Comprende a concreción da cultura en 

diferentes autores e obras, xéneros e estilos, tanto das belas artes coma doutras manifestacións artístico-

culturais da vida cotiá. 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión cultural resulta necesario 

abordar o coñecemento, estudo e comprensión de distintos estilos e xéneros artísticos e das principais 

obras e producións culturais e artísticas; a aprendizaxe das técnicas e recursos; o desenvolvemento da 

capacidade e intención de expresarse e comunicar ideas, experiencias e emocións propias; a potenciación 

da iniciativa, a creatividade e a imaxinación propias de cada individuo de face á expresión das propias ideas 

e sentimentos; o interese, aprecio, respecto, goce e valoración crítica das obras artísticas e culturais; a 

promoción da participación na vida e a actividade cultural da sociedade na que se vive; e por último, o 

desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina para a creación de calquera produción 

artística de calidade. 

3.3.1. CONTRIBUCION DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Imos expoñer os aspectos máis relevantes no noso proxecto, a expensas do que a práctica educativa diaria 

poida aconsellar en cada momento: 

 Competencia en comunicación lingüística: 

O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ó desenvolvemento desta competencia dun xeito directo, 

completando, enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade 

comunicativa xeral. A competencia en comunicación lingüística refírese á utilización da linguaxe como 

instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, 

de construción e comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as 

emocións e a conduta. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

Utilizar os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e razoamento 

matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria. Forma parte da competencia 

matemática a habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión informacións, datos e 

argumentacións. 

As competencias científica e tecnolóxica, e partindo do coñecemento da natureza, dos conceptos, principios 

e métodos científicos fundamentais e dos produtos e procesos tecnolóxicos, así como a comprensión da 
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incidencia da ciencia e a tecnoloxía sobre a natureza, permiten comprender mellor os avances, as 

limitacións e os riscos das teorías científicas, as aplicacións e a tecnoloxía nas sociedades en xeral. Son parte 

destas competencias básicas o uso de ferramentas e máquinas tecnolóxicas, os datos científicos para 

alcanzar obxectivos baseados en probas. 

 Competencia dixital 

A competencia dixital proporciona un acceso inmediato a un fluxo incesante de información que aumenta 

cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira ofrece a posibilidade de comunicarse utilizando as novas 

tecnoloxías creando contextos reais e funcionais de comunicación. Esta competencia consiste en dispoñer 

de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala en coñecemento. 

 Competencia para aprender a aprender 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente ó incluír contidos directamente 

relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, para que cada neno e cada nena identifiquen como 

aprenden mellor e que estratexias os fan máis eficaces. 

Isto comporta a conciencia daquelas capacidades que entran en xogo na aprendizaxe como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión, a expresión lingüística e a motivación do logro, entre outras. 

 Competencias sociais e cívicas 

As linguas non só serven ós falantes para comunicarse socialmente, senón que tamén son vehículo de 

comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira implica o coñecemento de trazos e 

feitos culturais vinculados ás diferentes comunidades de falantes desta. 

Este feito favorece a comprensión da realidade social na que se vive, o respecto, o recoñecemento e a 

aceptación de diferenzas culturais e de comportamento, promove a tolerancia e a integración, e axuda a 

comprender e apreciar tanto os trazos de identidade coma as diferenzas. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

As decisións que provoca a reflexión sobre a propia aprendizaxe favorecen a autonomía. Na medida que a 

autonomía e iniciativa persoal involucran a miúdo outras persoas, esta competencia obriga a dispoñer de 

habilidades sociais para relacionarse, cooperar e traballar en equipo: poñerse no lugar do outro, valorar as 

ideas dos demais, dialogar e negociar, a asertividade para facer saber axeitadamente ós demais as propias 

decisións, e traballar de forma cooperativa e flexible. O sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

supoñen a capacidade de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións ou proxectos individuais ou 

colectivos con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido crítico. Require, polo tanto, poder 

reelaborar as formulacións previas ou elaborar novas ideas, buscar solucións e levalas á práctica. 

 

 Conciencia e expresións culturais 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta competencia se os modelos 

lingüísticos que se utilizan conteñen, aínda coas limitacións desta etapa, producións lingüísticas con 

compoñente cultural. Trátase, polo tanto, dunha competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse 
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como percibir, comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte e da 

cultura. 

Esta competencia incorpora así mesmo o coñecemento básico das principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas como a música, a literatura, as artes visuais e escénicas, ou 

das diferentes formas que adquiren as chamadas artes populares. 
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PROGRAMACIÓN  1º ESO 

4. Obxectivos da ESO 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado 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 da 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 aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 
 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a houber, 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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 

 
5. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES EN RELACIÓN COS 

OBXECTIVOS E AS COMPETENCIAS CLAVE, E INDICACIÓN DO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO    

 Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais   

 a 

 c 

 d 

 i 

 

 B1.1. Uso de estratexias de 
comprensión das 
mensaxes orais:  

 Uso do contexto verbal e 
non verbal e dos 
coñecementos 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 coñecementos 
referenciais sobre o tema. 

 Identificación de palabras 
chave.  

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

 Identificación dos recursos 
lingüísticos ou temáticos 
adquiridos. 

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

 B1.2. Tolerancia da 
comprensión parcial ou 
vaga nunha situación 
comunicativa. 

 B1.3. Perseveranza no logro 

 B1.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
básicas de 
comprensión do sentido 
xeral, a información 
esencial, os puntos e 
as ideas principais, ou 
os detalles relevantes 
do texto: anticipación 
do contido xeral do que 
se escoita con axuda 
de elementos verbais e 
non verbais e uso dos 
coñecementos previos 
sobre a situación (quen 
fala a quen, con que 
intencións, onde e 
cando) que dan lugar a 
inferencias do 
significado baseadas 
no contexto. 

 B1.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
básicas de 
comprensión do sentido 
xeral, a información 
esencial, os puntos e 
as ideas principais, ou 
os detalles relevantes 
do texto: anticipación 
do contido xeral do que 
se escoita con axuda 
de elementos verbais e 

 PLEB1.1. Comprende 
frases e expresións 
habituais relacionadas 
con necesidades 
inmediatas e temas cos 
que se estea moi 
familiarizado/a, sempre 
que se fale de xeito 
pausado e ben 
articulado. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB1.2. Capta os puntos 
principais e os detalles 
salientables de 
instrucións, preguntas, 
explicacións, diálogos e 
outras mensaxes orais 
sinxelas articuladas con 
claridade e 
pausadamente, 
relacionadas coas 
actividades de aula e 
con áreas de prioridade 
inmediata. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB1.3. Distingue, co 
apoio da imaxe, as 
ideas principais e 
información relevante 
en presentacións moi 
básicas sobre temas 
educativos, que estea a 
aprender ou do seu 
interese (por exemplo, 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 



21 

21 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO    

 Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo Competencias 
clave 

da comprensión oral, 
reescoitando o texto 
gravado ou solicitando 
repetición ou 
reformulacións do dito. 

non verbais, e uso dos 
coñecementos previos 
sobre a situación (quen 
fala a quen, con que 
intencións, onde e 
cando) que dan lugar a 
inferencias do 
significado baseadas 
no contexto. 

 B1.3. 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, nun 
rexistro estándar 
formal, e que versen 
sobre asuntos cotiáns 
en situacións habituais 
escolares e da familia 
ou do propio campo de 
interese, sempre que 
as condicións acústicas 
non distorsionen a 
mensaxe e se poida 
volver escoitar o dito. 

 B1.4. Comprender os 
puntos esenciais e os 
detalles máis 
salientables en 
conversas sinxelas, 
reais ou simuladas, que 
se refiran a 
necesidades prácticas 
ou materiais, gustos ou 
sensacións físicas moi 
básicas, expresadas 
pausadamente e con 
boa articulación, e que 
se poidan escoitar de 
novo ou solicitar que se 
repita ou se reformule o 
dito. 

 B1.5. Recoñecer as 
fórmulas máis habituais 
de contacto social e as 
normas de cortesía 
máis sinxelas e comúns 
para a súa idade, e as 
utilizadas máis 
habituais para iniciar e 
terminar o discurso. 

 B1.6. Comprender o 
sentido xeral e a 
información esencial 
predicible de textos 
audiovisuais sinxelos, 

sobre un tema 
curricular como os 
contaminantes, a 
clasificación dos seres 
vivos, etc.), sempre que 
poida escoitalas máis 
dunha vez. 

consegue. 

 PLEB1.4. Identifica o 
sentido xeral e os 
puntos principais dunha 
conversa informal entre 
duas persoas que ten 
lugar na súa presenza, 
ou procedente dunha 
gravación pedagóxica 
cando o tema lle resulta 
coñecido e o discurso 
estea articulado con 
claridade, a velocidade 
baixa. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB1.5. Comprende, 
nunha conversa 
informal na que 
participa, descricións, 
narracións, peticións de 
información, a 
expresión da vontade, 
a certeza e os desexos 
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 disposto a repetir 
ou a reformular o dito. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB1.6. Identifica a 
información esencial do 
tema e da situación de 
comunicación de 
gravacións auténticas 
ou pedagóxicas 
sinxelas, sobre asuntos 
cotiáns ou do seu 
interese, articuladas 
pausadamente e con 
claridade, e cando as 
imaxes axuden á 
comprensión e se poida 
escoitar máis dunha 
vez. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 
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articulados 
pausadamente e con 
claridade, e con apoio 
de imaxes moi 
redundantes. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción   

 a 

 c 

 d 

 i 

 

 B2.1. Estratexias de 
produción: 

 Planificación. 

 Identificación do 
contexto, do 
destinatario e da 
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 

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

 Execución. 

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

 Expresión da mensaxe 
con claridade e 
coherencia básica, 
estruturándoa 
adecuadamente e 
axustándose, de ser o 
caso, aos modelos e ás 
fórmulas de cada tipo 
de texto traballados na 
clase previamente.  

 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.  

 B2.1. Pronunciar e entoar 
de xeito claro e 
intelixible, aínda que se 
cometan erros de 
pronuncia polos que os 
interlocutores teñan 
que solicitar repeticións 
de cando en vez. 

 B2.2. 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. 

 B2.3. 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. 

 B2.4. Producir textos 
breves e 
comprensibles, en 
conversas cara a cara, 
nun rexistro neutro ou 
informal, cunha 
linguaxe sinxela, nos 
que se dá, se solicita e 
intercambia información 
básica sobre temas de 
importancia na vida 
cotiá e asuntos 
coñecidos ou de 

 PLEB2.1. Na maioría das 
actividades de aula 
amosa unha actitude 
positiva polo uso da 
lingua estranxeira nas 
diferentes situacións 
comunicativas, 
esforzándose por 
utilizala aínda que, ás 
veces, teña que 
recorrer a outras 
linguas para pedir 
axuda ou aclaracións. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB2.2. Fai 
presentacións moi 
breves e ensaiadas 
comprensibles e con 
apoio visual de distintos 
soportes multimedia 
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, e responde a 
preguntas breves e moi 
sinxelas dos oíntes 
sobre o contido das 
súas presentacións. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB2.3. Desenvólvese 
sen dificultade evidente 
en xestións e 
transaccións cotiás 
básicas, e ofrece e 
obtén información 
básica en situacións 
habituais e concretas 
propias de viaxes, 
aloxamento, transporte, 
compras e lecer, 
seguindo normas de 
cortesía básicas (saúdo 
e tratamento). 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB2.4. Establece 
contacto social en 
función da situación de 
comunicación, real ou 
simulada, e reformula 
ou rectifica se non se 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 



23 

23 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO    

 Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo Competencias 
clave 

 Compensación das 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos e 
paralingüísticos: 

 Ling
üísticos: 

 Modificación de 
palabras de 
significado 
parecido. 

 Definición ou 
parafrase dun 
termo ou unha 
expresión. 

 Paral
ingüísticos: 

 Petición de axuda 
ou clarificación.  

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

 Uso da linguaxe 
corporal 
culturalmente 
pertinente 
(acenos, 
expresións faciais, 
posturas, e 
contacto visual ou 
corporal). 

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

 Uso dos 
elementos 
prosódicos 
sinxelos (pausas, 
ritmo e entoación) 
como substitutos 
dos marcadores 
discursivos para 
indicarlle ao 
destinatario ou 
oínte as partes do 
discurso que 
deben ser 
cointerpretadas. 

 B2.2. Actitude de respecto 
cara a si mesmo/a e cara 

interese persoal ou 
educativo propios da 
súa idade e do seu 
nivel escolar, e se 
xustifican brevemente e 
de xeito básico os 
motivos de 
determinadas accións e 
plans sinxelos, 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 dito, e 
mesmo solicite axuda 
ao interlocutor para 
expresar 
adecuadamente o seu 
texto. 

 B2.5. Empregar para 
comunicarse 
mecanismos sinxelos o 
suficientemente 
axustados ao contexto 
e á intención 
comunicativa 
(repetición léxica, 
elipse, deíxe persoal, 
espacial e temporal, 
xustaposición, e 
conectores e 
marcadores 
conversacionais 
básicos máis 
frecuentes). 

 B2.6. Manexar con certa 
fluidez frases 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 articular 
palabras menos 
frecuentes. 

 B2.7. Utilizar estratexias 
de cooperación na 
interacción e no traballo 
con outras persoas, 
colaborando coas 
demais persoas na 
interacción, verificando 

lle comprende, e pide 
aclaración se non 
entende algo. 

 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 PLEB2.5. Participa en 
conversas informais 
cara a cara, cunha 
pronuncia 
comprensible, 
empregando as 
convencións propias do 
proceso comunicativo, 
nas que establece 
contacto social, 
intercambia información 
básica e expresa 
opinións, fai invitacións 
e ofrecementos 
sinxelos, pide e ofrece 
cousas, pide e dá 
indicacións ou 
instrucións sinxelas e 
básicas, ou se 
manifesta sobre os 
pasos que hai que 
seguir para realizar 
unha actividade 
conxunta. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 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 
dos seus compañeiros 
e das súas 
compañeiras. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 
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ás demais persoas, para 
comprender e facerse 
comprender. 

 B2.3. Rutinas ou modelos 
elementais de interacción 
segundo o tipo de 
situación de 
comunicación: chegada e 
saída do centro docente, 
conversa telefónica, 
compra-venda, e outras 
igualmente cotiás e 
básicas. 

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. 

 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 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. 

 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. 

 B3.2. Uso de técnicas como 
subliñar ou tomar notas 
para lograr unha mellor 

 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 
instrucións básicas e 
avisos, obrigas e 
prohibicións (por 
exemplo, indicacións 
para chegar a un lugar, 
frecuencia da dose dun 
medicamento, manexo 
elemental de aparellos 
coñecidos, etc.). 

 B3.3. 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 

 PLEB3.1. Comprende, con 
axuda da imaxe, 
instrucións sinxelas e 
básicas de 
funcionamento e 
manexo de aparellos 
electrónicos ou de 
máquinas de uso 
común e coñecidos, e 
segue instrucións 
básicas e predicibles 
para a realización de 
actividades e normas 
de seguridade (por 
exemplo, nun centro 
docente, un lugar 
público ou unha zona 
de lecer). 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB3.2. Entende 
información específica 
esencial en páxinas 
web e outros materiais 
de referencia ou 
consulta de carácter 
pedagóxico 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. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB3.3. Entende os 
puntos principais de 
anuncios e material 
publicitario de 
publicacións propias da 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 
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comprensión do contido e 
da estrutura do texto. 

temas variados e 
outros relacionados con 
outras materias do 
currículo. 

 B3.4. Identificar a 
información esencial, 
os puntos máis 
relevantes e 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 de 
asuntos cotiáns, de 
temas coñecidos e 
previsibles de interese 
ou relevantes para os 
propios estudos, e que 
conteñan estruturas 
sinxelas e un léxico 
básico de uso común e 
habitual. 

 B3.5. Identificar 
información persoal 
básica (descrición 
física, data e lugar de 
nacemento, idade e 
sexo, estado civil, orixe 
e nacionalidade, 
profesión, gustos, etc.) 
e no ámbito público, 
presentada ou 
solicitada en cartas, 
formularios, fichas, 
cuestionarios, 
anuncios, etc. 

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

súa idade ou de 
internet, formulados de 
xeito simple e claro, e 
relacionados con 
asuntos do seu 
interese, nos ámbitos 
persoal e educativo. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 PLEB3.4. Atopa a 
información que 
necesita para a 
realización dunha 
tarefa en narracións 
breves moi sinxelas en 
lingua estándar, e en 
guías de lecer, 
dicionarios, catálogos, 
etc. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB3.5. Entende 
información básica 
(lugar, prezo, horarios, 
datos ou preguntas 
relativas á información 
persoal, etc.) de 
correspondencia formal 
na que se informa 
sobre asuntos do seu 
interese. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB3.6. Comprende con 
fluidez textos 
adaptados (por 
exemplo, en lecturas 
para a xente nova) de 
historias de ficción. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción   

 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, 

 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, pondo una 
idea principal en cada 
parágrafo, etc.). 

 PLEB4.1. Escribe notas e 
mensaxes (por 
exemplo, posts e chats 
en redes sociais), en 
situacións reais ou 
simuladas, nas que dá 
e solicita breve 
información sobre citas, 
preferencias e 
sentimentos, 
relacionadas con 
actividades e situacións 
da vida cotiá e do seu 
interese. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 
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etc.).  

 Localización e uso 
adecuado de recursos 
lingüísticos ou 
temáticos (uso dun 
dicionario ou dunha 
gramática, obtención de 
axuda, etc.). 

 Uso de elementos 
coñecidos lidos nun 
texto escrito para 
elaborar os propios 
textos. 

 Execución. 

 Elaboración dun 
borrador seguindo 
textos modelo. 

 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 
desta) ou da mensaxe 
(facer concesións no 
que realmente lle 
gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e 
os recursos dispoñibles.  

 Recurso aos 
coñecementos previos 
(utilizar frases feitas e 
locucións, do tipo 
"agora volvo", "xa nos 
veremos", etc.).  

 Revisión: 

 Identificación de 
problemas, erros e 
repeticións.  

 Atención ás 
convencións 
ortográficas e aos 
signos de puntuación. 

 Presentación coidada 

 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 máis básicos 
de cohesión e de 
coherencia, e as 
convencións 
ortográficas básicas e 
os signos de 
puntuación máis 
comúns, cun control 
razoable de expresións 
e estruturas básicas e 
sinxelas, e un léxico de 
uso frecuente para a 
súa idade e o seu nivel 
escolar. Tomar notas e 
escribir mensaxes moi 
breves e sinxelas a 
partir dunha 
información moi sinxela 
e predicible. 

 B4.3. Completar 
documentos básicos 
nos que se solicite 
información persoal. 

 B4.4. Escribir mensaxes 
sinxelas con 
información, instrucións 
e indicacións moi 
básicas relacionadas 
con actividades cotiás e 
de inmediata 
necesidade. 

 B4.5. Intercambiar 
correspondencia 
persoal breve e moi 
sinxela, sobre temas da 
vida cotiá, empregando 
palabras e expresións 
moi básicas de uso 
habitual, de 
encabezamento e 
despedida, e frases e 
oracións simples illadas 
e enlazadas con 
conectores elementais. 

 B4.6. Presentar os textos 
escritos de xeito 
coidado (con atención 
ás marxes, riscaduras, 
liñas dereitas, letra 
clara, letras maiúsculas 
e minúsculas cando 
corresponda, etc.), en 

 

 PLEB4.2. Elabora textos 
moi breves nos que 
expón, por exemplo, 
unha enumeración de 
actividades ou tarefas 
moi habituais, listas de 
compras, traxecto 
habitual etc.; e textos 
que expresen 
sentimentos básicos de 
gusto, desgusto, 
aceptación, negación, 
etc. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB4.3. Completa un 
cuestionario sinxelo 
con información persoal 
e relativa aos seus 
datos, aos seus 
intereses ou ás súas 
afeccións (por exemplo, 
para subscribirse a 
unha publicación 
dixital).  

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB4.4. 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, do seu 
interese persoal ou 
sobre temas de 
actualidade de especial 
relevancia e 
comprensibles para a 
súa idade, respectando 
as convencións e as 
normas de cortesía, e a 
etiqueta se utiliza as 
redes sociais. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB4.5. Escribe 
correspondencia 
persoal na que se 
establece e mantén 
contacto social real ou 
simulado (por exemplo, 
con amigos/as noutros 
países), se intercambia 
información básica 
sobre si mesmo, e a 
súa vila (por exemplo, 
descrición en termos 
moi sinxelos de 
sucesos importantes e 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 
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do texto (marxes, 
limpeza, tamaño da 
letra, etc.). 

 Reescritura definitiva. 

soporte impreso e 
dixital. 

experiencias persoais; 
instrucións sinxelas, 
aceptación e 
ofrecemento de 
suxestións, como 
cancelar, confirmar ou 
modificar unha 
invitación ou uns 
plans), e se expresan 
opinións de xeito 
sinxelo. 

 PLEB4.6. Fai unha 
presentación coidada 
dos textos escritos, en 
soporte impreso e 
dixital, utilizando 
correctamente as 
convencións 
ortográficas e os signos 
de puntuación. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 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 comiñas. 

 B5.3. Aspectos socioculturais 
e sociolingüísticos:  

 Recoñecemento e uso de 
convencións sociais 
básicas e normas de 
cortesía propias da súa 
idade e de rexistros 
informal e estándar, e da 
linguaxe non verbal 
elemental na cultura 
estranxeira. 

 Achegamento a algúns 

 B5.1. Pronunciar e entoar 
de xeito claro e 
intelixible, aínda que se 
cometan erros de 
pronunciación polos 
que os interlocutores 
teñan que solicitar 
repeticións.  

 B5.2. Coñecer e utilizar 
para a comprensión e 
produción de textos 
orais e escritos os 
aspectos socioculturais 
e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de 
traballo, actividades de 
lecer, etc.), ás 
condicións de vida, ás 
relacións interpersoais 
(entre homes e 
mulleres, no traballo, 
no centro docente, 
etc.), ao 
comportamento 
(xestos, expresións 
faciais, uso da voz e 
contacto visual) e ás 
convencións sociais 
(costumes e tradicións).  

 B5.3. Interactuar segundo 
as convencións sociais 
máis básicas da cultura 
estranxeira, e utilizar os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 

 PLB5.1. Identifica sons e 
grafías de fonemas 
básicos, e produce 
comprensiblemente 
trazos fonéticos que 
distinguen fonemas 
(nasalización, 
sonorización, etc.) e 
patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e 
acentuación de 
palabras e frases. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 PLB5.2. Utiliza a lingua 
estranxeira na maioría 
das súas intervencións 
nas actividades de 
aula, e na participación 
en simulacións sobre 
temas cotiáns e de 
interese persoal, con 
diversos fins 
comunicativos, 
establecendo contacto 
social en función da 
situación de 
comunicación, 
reformulando e 
rectificando se non se 
comprende, e pedindo 
aclaración se non 
entende algo. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 PLB5.3. Utiliza as 
convencións orais 
básicas propias da 
lingua estranxeira no 
desenvolvemento do 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 
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aspectos culturais visibles: 
hábitos, horarios, 
actividades ou 
celebracións; condicións 
de vida (vivenda e 
contexto); relacións 
interpersoais (familiares, 
de amizade ou escolares); 
música, comida, lecer, 
deportes, comportamentos 
proxémicos, lugares, etc.; 
e costumes, valores e 
actitudes máis evidentes 
sobre aspectos propios da 
súa idade, a través de 
producións multimedia e 
de manifestacións 
artísticas dos países onde 
se fale a lingua 
estranxeira. 

 Identificación dalgunhas 
similitudes e diferenzas 
elementais e máis 
significativas 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: 

 Identificación de 
similitudes e diferenzas 
entre as linguas que 
coñece para mellorar a 
súa aprendizaxe 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 

básicos para unha 
comprensión adecuada 
do texto oral e escrito. 

 B5.4. Na propia lingua, 
identificar 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.  

 B5.5. 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. 

 B5.6. 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. 

 B5.7. Levar a cabo as 
funcións demandadas 
polo propósito 
comunicativo, utilizando 
os expoñentes máis 
comúns e básicos 
desas funcións e os 
patróns discursivos 
igualmente básicos de 
uso máis frecuente, e 
amosar control sobre 
un conxunto de 
estruturas gramaticais 
e modelos de oracións 

proceso comunicativo 
oral e escrito (saúdos, 
rutinas para iniciar ou 
manter a quenda de 
palabra, fórmulas orais 
breves para manter a 
atención, etc.). 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 PLB5.4. Na propia lingua, 
identifica aspectos 
socioculturais básicos 
dos países nos que se 
fala a lingua 
estranxeira, 
analizándoos 
comparativamente coas 
diversas culturas, se é 
o caso, do resto do 
alumnado, evitando 
estereotipos e 
valoracións 
etnocéntricas. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLB5.5. Nas actividades 
de aula, reflexiona 
sobre a utilización para 
a comprensión e a 
elaboración de textos 
do coñecemento 
adquirido noutras 
linguas sobre 
elementos 
morfosintácticos e 
discursivos básicos e 
habituais no uso da 
lingua. 

 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 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, 
elementos 
paralingüísticos, 
cuasilingüísticos 
básicos e paratextuais). 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 PLB5.7. Recoñece e 
utiliza un vocabulario 
oral e escrito básico e 
suficiente para 
comprender e elaborar 
textos sinxelos propios 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 
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sociais básicas propias da 
súa idade.  

 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 advertencias.  

 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, a 
esperanza, a confianza e 
a sorpresa, e 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 
discurso. 

 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; traballo, 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 

e frases dentro dun 
repertorio básico 
memorizado. 

 B5.8. Comprender e 
utilizar un repertorio 
léxico oral básico 
suficiente para 
comunicar información, 
contidos elementais 
doutras materias do 
currículo e opinións 
breves, simples e 
directas en situacións 
habituais e cotiás 
propias da súa idade e 
do seu nivel escolar. 

 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. 

do seu nivel educativo. dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 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. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo con 

dificultade. 

- Non o 
consegue. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 
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natural; e tecnoloxías da 
información e da 
comunicación.  

 Expresións fixas; 
enunciados fraseolóxicos 
básicos e máis habituais 
(saúdos, despedidas, 
preguntas por preferencias 
e expresión sinxelas de 
opinións), e léxico sobre 
temas relacionados con 
contidos sinxelos doutras 
áreas do currículo. 

 B5.7. Estruturas sintáctico-
discursivas propias de 
cada idioma. 

 

RÚBRICA DE AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS 

A continuación, inclúese un modelo a modo de rúbrica, para poder avaliar as competencias que se van 

adquirindo en cada unidade e, na última, de avaliación global, as competencias que se adquiriron ao longo 

do curso. 

Cada competencia desagregouse en distintos indicadores, que permitirán unha avaliación moito máis 

detallada da mesma. 

Os instrumentos para avaliar que se especificaron son os máis xerais, pero cada profesor/a pode ter as súas 

propias necesidades e adaptará o modelo segundo conveña. 

No apartado para indicar a cualificación, enténdese que as abreviaturas corresponden a: IN (Insuficiente); 

SU (Suficiente); BE (Ben); NT (Notábel); SB (Sobresaliente). 

O mesmo cadro serve para as demais unidades do libro empregado, New Action 1, da editorial Burlington. 

Empregaráse tamén para a Avaliación Global. 
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UNIDADE 1: SOCIAL NETWORKING 

 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 

T
ra

b
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lo
 n

a 
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P
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b
a 

es
cr

it
a 

P
ro

b
a 

o
ra

l 

W
o
rk

b
o
o
k
 

P
o
rt

fo
li

o
 

O
u
tr

o
s 

IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Establece vínculos e relacións construtivas cos demais e co 

contorno, e achégase a novas culturas, que adquiren 

consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da resolución 

pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, utilizando 

códigos e habilidades lingüísticas e non lingüísticas, así como 

regras propias do intercambio comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para comprender, 

compoñer e utilizar distintos tipos de textos, con intencións 

comunicativas ou creativas diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento doutros 

contornos, idiomas e culturas, de fantasía e de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes á 

situación comunicativa en diferentes contextos sociais e 

culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores e aspectos 

culturais e da versatilidade da linguaxe en función do contexto 

e da intención comunicativa. 

           

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

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, e acepta 

e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en contextos 

distintos ao propio, comunicándose nunha lingua estranxeira, 

polo menos. 
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Accede a diversas fontes de información, comunicación e 

aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, amplía o 

coñecemento sobre aspectos cuantitativos e espaciais da 

realidade, e resolve problemas relacionados coa vida cotiá e co 

mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión informacións, 

datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de situacións e 

contextos, segue cadeas argumentais, identificando as ideas 

fundamentais, e estima e axuíza a lóxica e a validez de 

argumentacións e informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao de certeza 

asociado aos resultados derivados dos razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e razoamentos 

matemáticos, aplica estratexias de resolución de problemas e 

selecciona as técnicas adecuadas para calcular, representar e 

interpretar a realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para interpretar 

e producir información, resolve problemas provenientes da 

vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e preserva 

as condicións de vida propia e dos demais; ademais, 

desenvólvese adecuadamente, con autonomía e iniciativa 

persoal en diversos ámbitos da vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que permiten a 

análise dos fenómenos desde os diferentes campos de 

coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e interactúa co 

espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade e na 

análise das mensaxes informativas e publicitarias, así como 

uns hábitos de consumo responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou outros 

modos de vida, e adopta unha disposición a unha vida física e 

mental saudábel, nun contorno natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén conclusións 

baseadas en probas para comprender e tomar decisións sobre o 

mundo físico e sobre os cambios que produce a actividade 
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humana. 

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e técnicos, e 

teorías científicas básicas previamente comprendidas, e pon en 

práctica os procesos e actitudes propios da análise sistemática 

e de indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da actividade 

investigadora, como construción social do coñecemento ao 

longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo criterios de 

economía e eficacia, para satisfacer as necesidades da vida 

cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto con outras 

formas de coñecemento, e utiliza valores e criterios éticos 

asociados á ciencia e ao desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida o 

ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e protexe a 

saúde individual e colectiva como elementos clave da calidade 

de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación como 

elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas pautas de 

decodificación e transferencia, e aplica en distintas situacións e 

contextos o coñecemento dos diferentes tipos de información, 

as súas fontes, as súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e fai 

inferencias e deducións de distinto nivel de complexidade; 

compréndea e intégraa nos esquemas previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación como 

instrumento de traballo intelectual na súa dobre función de 

transmisoras e xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e complexa, resolve 

problemas reais, toma decisións, traballa en contornos 

colaborativos e xera producións responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación a 

partir da comprensión da natureza e do modo de operar dos 

sistemas tecnolóxicos, e do efecto que eses cambios teñen no 

mundo persoal e sociolaboral. 

           

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

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para conseguir 

obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en función da súa 

utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica e 

reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a información 

e as súas fontes, contrastándoa cando é necesario. Respecta as 

normas de conduta acordadas socialmente para regular o uso 

da información e as súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das estratexias 

necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun mesmo e 

gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a satisfacer 

obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, aumentando 

progresivamente a seguridade para afrontar novos retos de 

aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a concentración, a 

memoria, a comprensión e a expresión lingüística ou a 

motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a recollida, 

selección e tratamento da información, incluídos os recursos 

tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, coa 

información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en coñecemento propio 

relacionado cos coñecementos previos e coa propia experiencia 

persoal. 

           

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

aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias capacidades e 

coñecementos desde un sentimento de competencia ou eficacia 

persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe á súa 

mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse en 

determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e deberes da 

cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á hora de 

analizar a realidade social e histórica do mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión da 

realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa crecente 

pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na que vive.            

Resolve os problemas con actitude construtiva, mediante unha 

escala de valores baseada na reflexión crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de vista, 

aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia coherentes 

cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e responsábel ante 

o cumprimento dos dereitos e obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a perseveranza, o 

coñecemento dun mesmo e a autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a necesidade de 

satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva adiante as 

accións necesarias para desenvolver as opcións e plans 

persoais, responsabilizándose deles. 
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Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo proxectos, elabora 

novas ideas, busca solucións e ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases de 

desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma decisións, 

actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae conclusións e valora 

as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a motivación para 

lograr o éxito nas tarefas emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de lecer 

dispoñíbel, coas capacidades, desexos e proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende os 

cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, cooperar e 

traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co liderado de 

proxectos, as habilidades para o diálogo e a cooperación, a 

organización de tempos e tarefas, a capacidade de afirmar e 

defender dereitos ou a asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou proxectos 

individuais ou colectivos con creatividade, confianza, 

responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente diferentes 

manifestacións culturais e artísticas, e utilízaas como fonte de 

enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e producións do 

mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as manifestacións 

artísticas e a sociedade, a persoa ou a colectividade que as 

crea. 
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É consciente da evolución do pensamento, das correntes 

estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de ideas, 

experiencias ou sentimentos a través de diferentes medios 

artísticos como a música, a literatura, as artes visuais ou 

escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á diversidade 

cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar creacións 

propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do patrimonio 

cultural e artístico. 
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8. Secuenciación das unidades didácticas 

UNIDADE DE INTRODUCIÓN 
a) Obxectivos 
 
Aprender vocabulario relacionado co material escolar, os números naturais e ordinais, as cores, os días e os meses. 
Practicar o uso dos pronomes persoais suxeito, o verbo to be, as partículas interrogativas e os demostrativos this, that, these, those. 
Escoitar, comprender e expresar varias palabras e frases relacionadas cos saúdos, as presentacións e a linguaxe da clase. 
Repasar a pronuncia en inglés do alfabeto. 
 
b) Contidos didácticos 
 
Vocabulary 
Repaso do vocabulario relacionado co material escolar, os números cardinais, as cores, os números ordinais, os días da semana e os 
meses do ano. 
Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar o uso de todo o vocabulario de repaso. 
Uso IC, Vocabulary presentation, presentación do vocabulario da unidade, a súa tradución e pronuncia. 
Grammar 
Repaso do verbo to be. 
Repaso de respostas breves (Yes, I am/No, I'm not).  
Repaso dos pronomes persoais, os adxectivos demostrativos (this, that, these, those), e as partículas interrogativas. 
Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar o uso de toda a gramática de repaso. 
 
Speaking 
Repaso dos saúdos, as fórmulas de presentación e a linguaxe na aula. 
Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar os saúdos e a linguaxe típica de clase. 
 
Getting to Know Your Book 
Realización de dous exercicios que, mediante fotografías, permitirán ao alumno/a familiarizarse cos contidos que verán en cada 
unidade. 
Realización dun exercicio para traducir á súa lingua materna as instrucións máis frecuentes que encontrarán ao longo do libro. 
 
c) Competencias clave 
 
 Comunicación lingüística: 
Vocabulary, páxs. 4-5: vocabulario relacionado co material escolar, os números cardinais e ordinais, as cores, os meses e días da 
semana. 
Grammar,  páxs. 6-7: uso dos pronomes persoais suxeito, o verbo to be, as respostas breves, as partículas interrogativas e os 
adxectivos demostrativos (this, that, these, those). 
Speaking, páx. 8: uso da lingua inglesa para saudar e presentarse, e para facer e contestar preguntas para interactuar na aula co 
profesor/a e cos compañeiros. Práctica de pronuncia e diálogos. 
 
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
Vocabulary, páxs. 4-5: repaso dos números naturais e ordinais en inglés. Cálculo de prezos a partir dunha páxina web de venda de 
material escolar. 
 
 Competencia dixital: 
Uso das imaxes e os textos que aparecen ao longo da unidade para poder realizar os exercicios que se formulan. 
Speaking, páx. 8, Action!, páxs. 7 e 8: respecto polas normas de comportamento en interaccións co profesor/a e os compañeiros/as 
á hora de utilizar a información e as súas fontes.  
Uso do IS, Interactive Student. 
Uso do IC, Interactive Classroom, páxs.5-7 e 9, material interactivo dixital para reforzar e practicar os coñecementos adquiridos en 
toda a unidade. 
 
 Competencias sociais e cívicas: 
Speaking, Action!, páxs. 7 e 8: respecto polo uso da linguaxe apropiada na clase; importancia dunha actitude respectuosa cara ao 
profesor/a, aos compañeiros/as e ás rutinas da clase. 
 
 Conciencia e expresións culturais: 
Vocabulary, páx. 5: as mesturas cromáticas para crear cores novas e coñecemento das datas dalgunhas festividades. 
 
 Aprender a aprender: 
My English Experience, páx. 153 do Workbook: conciencia do grao de coñecemento da lingua. 
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Getting to Know Your Book, páx. 9: vista xeral do tema sobre o que tratará cada unidade do libro, adianto de certa información 
relacionada con ditos temas e tradución das instrucións máis frecuentes que se atoparán nos exercicios do libro. 
 
 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Speaking, páx. 8: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo 
colaborativo na aula. 
Student Learning Record, páx. 152 do Workbook: conciencia dos obxectivos de aprendizaxe e da motivación persoal dos alumnos/as 
cara á lingua. 
 
 
d) Temas interdisciplinarios 
 
Bioloxía e Xeoloxía: 
Os días da semana e os meses. 
 
Lingua e Literatura: 
Instrucións e preguntas típicas que se usan na linguaxe de clase e fórmulas para presentarse aos compañeiros/as da clase. 
O verbo to be en afirmativa, negativa e interrogativa, e as respostas breves. 
Pronomes persoais suxeito. 
Os adxectivos demostrativos: this, that, these, those. 
As partículas interrogativas. 
 
Matemáticas: 
Os números cardinais e os ordinais (ata o cen). 
 
Valores Éticos: 
Familiarización coas fórmulas axeitadas para saudar e presentarse. 
A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a e cara aos compañeiros/as da clase. 
Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 
 
 Educación Plástica, Visual e Audiovisual: 
As cores primarias e as súas mesturas para formar cores secundarias. 
 
Tecnoloxía: 
Formularios web para facer compras online. 
 
UNIDADE 1: Social Networking 
 
a) Obxectivos 
 
 Aprender vocabulario relacionado cos países, as nacionalidades e a familia. 
Ler de forma comprensiva e autónoma unha enquisa sobre o uso de redes sociais entre adolescentes e un foro sobre unha árbore 
xenealóxica. 
Practicar o uso de have got e os adxectivos posesivos. 
Escoitar e comprender unha conversa sobre como rexistrarse nunha rede social e outra sobre como dar os teus datos persoais para 
apuntarte a unha feira. 
Facer e contestar preguntas xerais e sobre información persoal. 
Escribir un perfil persoal. 
Pronuncia de sons de especial dificultade: /ti:n/ e /ti/ en “thirteen” e “thirty”. Pronuncia das contraccións con to be. 
 
b) Contidos didácticos 
 
Vocabulary 
Nacionalidades e a familia. 
Comprensión e expresión oral dos nomes dos países e as nacionalidades. 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
Uso do IC, Vocabulary Presentation, presentación do vocabulario da unidade, tradución e pronuncia para practicar e repasar o 
vocabulario. 
Pronuncia de sons de especial dificultade: /ti:n/ e /ti/ en thirteen e thirty. Pronuncia das contraccións con to be. 
Action!: exercicio en parellas para practicar o vocabulario visto na sección. 
-          Uso do IC, Flashcard Activity, actividades visuais e dinámicas de vocabulario e a súa pronuncia, para reforzar o vocabulario da 
unidade. 
 
Listening 
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Comprensión oral dunha conversa sobre como rexistrarse nunha rede social. 
Escoitar e completar un formulario de rexistro. 
-           Uso do IC, Slideshows, vídeos sinxelos e de curta duración con exercicios sobre os contidos que están estudando na unidade. 
 
Speaking 
Useful Language: práctica da linguaxe e expresións típicas para preguntar e dar información persoal (When is your birthday? What's 
your e-mail address?...) 
Realización dun exercicio de comprensión oral relacionado coa información persoal. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 
 
Reading 
Lectura dunha enquisa sobre redes sociais. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
Did You Know?: datos curiosos sobre a idade mínima para abrir unha conta nunha rede social no Reino Unido. 
Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
New Action!: realización dunha enquisa na clase sobre as redes sociais que utilizan os alumnos. 
 
Grammar 
O verbo have got en afirmativa, negativa e interrogativa, e as respostas breves. 
Adxectivos posesivos. 
Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 
- Uso del IC, Slideshows, vídeos sinxelos de curta duración con exercicios sobre os contidos que están estudando na 
unidade.  
Grammar in Action!: exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 
Geography: datos sobre países (xeografía) e a moeda que usan neles. 
 
Vocabulary 
A familia. 
Comprensión e expresión oral da idade dos membros da familia. 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
 
Reading 
Lectura de un foro sobre as nacionalidades e a orixe dos nomes.  
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
New Action!: dicir todo o que saiban sobre a súa familia. 
Culture: datos curiosos e exercicio sobre usos dos apelidos en países de fala inglesa. 
Everything English Video 1. Reprodución Culture Video, Words Around the World. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario e linguaxe funcional. 
Did You Know?: datos sobre apelidos escoceses que empezan por Mac o Mc. 
 
English in Action! 
Listening 
Rexistro nunha feira internacional de informática. 
Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre os anuncios. 
 
Speaking 
Interacción oral co compañeiro/a para facer preguntas persoais utilizando as expresións como What's your name?, How old are 
you? 
Pronunciation: pronuncia correcta das contraccións co verbo to be. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 
- Everything English Video 1. Reprodución Anisha and Friends, Episode 1. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario e linguaxe funcional. 
 
Writing 
Abrir un perfil persoal nunha páxina web. 
Lectura dun modelo de perfil persoal e análise da súa estrutura mediante a realización dun exercicio. 
Writing Help: uso das maiúsculas. 
Writing in Action!: abrir un perfil persoal seguindo o modelo. 
Culture: datos sobre familias famosas da televisión e a literatura e facer un exercicio para relacionar as personaxes coa información. 
Dictation: ditado sobre a unidade. 
 
Culture Magazine 
Realización dun cuestionario contestando verdadeiro ou falso a varias preguntas sobre datos acerca de saúde e tecnoloxía. 
Comprensión oral e escrita dos datos que se dan sobre o mundo da tecnoloxía e comprobar as respostas dadas no exercicio anterior.  
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Did You Know?: datos curiosos sobre móbiles e o seu uso. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 
Vocabulary, páxs. 11 e 16: vocabulario relacionado cos países, as nacionalidades e a familia.  
Listening, páxs. 11 e 18: comprensión oral de conversas sobre o intercambio de información persoal para abrir una conta nunha 
rede social e para inscribirse presencialmente nunha feira internacional de informática.  
Speaking, páxs. 12 e 18: participación en conversas e simulacións co compañeiro/a para facer e contestar preguntas e para 
intercambiar información persoal. 
Reading, páxs. 13 e 17 e páx. 118 do Workbook: comprensión escrita dunha enquisa sobre o uso de redes sociais, un foro sobre o 
significado de varios nomes e un texto sobre os cursos de verán na Universidade de Bedfordshire. 
Grammar, páxs. 14 e 15; Grammar in Action!, páx. 15: facer preguntas co verbo have got (afirmativa, negativa, interrogativa e 
respostas curtas), e uso de adxectivos posesivos. 
Pronunciation, páxs. 16 e 18 e 132: pronuncia de sons de especial dificultade: /i:/ e /i/ nos números que terminan en -teen e -ty, e 
das contraccións co verbo to be.  
Writing, páx. 19: expresión escrita: abrir un perfil persoal utilizando as expresións e vocabulario axeitados e as maiúsculas 
correctamente. 
Self-Evaluation, páx. 156 do Workbook correspondente á unidade. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
Listening, páxs. 11 e 18: adquisición de coñecementos sobre como abrir una conta nunha rede social e como inscribirse nunha feira 
internacional de informática. 
Reading, páx. 13: Did You Know?: uso de Facebook no Reino Unido en cifras. 
Grammar, páx. 14 e 15: países e as súas capitais, bandeiras, divisas, idiomas e nacionalidades. 
Action!, páx. 11: localización de países nun mapa. 
 
 
Competencia dixital: 
Writing, páx. 19: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e as súas 
fontes. 
Speaking, páxs. 12 e 18: repecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a 
información e as súas fontes. 
Uso das imaxes e os textos que aparecen ao longo da unidade para poder realizar os exercicios que se formulan. 
- Uso do IS, Interactive Student, páx. 19, inclúe unha variedade de ferramentas para axudar e reforzar ao estudante na súa 
aprendizaxe. 
- Uso do IC, Interactive Classroom, páxs.11,14-16 e 19, material interactivo dixital para consolidar e practicar os 
coñecementos adquiridos en toda a unidade. 
Everything English Video. Reprodución do capítulo 1 (páx. 18) e de cultura (páx. 17). Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario e linguaxe funcional. 
 
Aprender a aprender 
Be the Teacher!, Workbook, páx. 11, Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 15 e 16 e a sección My English Experience, páxs. 
153-154 do Workbook: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias 
capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 
 
Competencias sociais e cívicas 
Vocabulary, páx. 11; Reading, páx. 17: respecto polas diferentes nacionalidades e polos significados de nomes de todo o mundo. 
Culture, páx. 17: respecto polos costumes e tradicións doutros países. 
English in Action!, páx. 18: aprendizaxe das fórmulas para intercambiar información persoal. 
Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións na aula. 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Speaking, páxs. 12 e 18, Action!: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados.  
Writing, páx. 19, e páx. 123 do Workbook (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de 
modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 
Student Learning Record, páx. 152, e Self-Evaluation, páx. 156 do Workbook correspondentes á unidade. 
Fomento do traballo cooperativo na aula. 
 
 Conciencia e expresións culturais: 
Vocabulary, páx. 11; Grammar, páx. 14: nacionalidades, bandeiras, divisas e países, e localización destes no mapa. 
Culture, páx. 17: interese por coñecer costumes doutros países. 
Culture, páx. 19: interese por coñecer datos sobre familias famosas de películas, series ou libros. 
Culture Magazine, páx. 114: interese por coñecer datos sobre os colexios e sistemas educativos noutros países. 
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d) Temas interdisciplinarios 
 Xeografía e Historia: 
Os países, a súa localización no mapa, as bandeiras, as divisas e as nacionalidades. 
Sistemas educativos doutros países. 
 
 Valores Éticos: 
Aprendizaxe das fórmulas correctas para intercambiar información persoal. 
 
 
 Lingua e Literatura: 
O verbo have got en afirmativa, negativa e interrogativa e respostas curtas. 
Os adxectivos posesivos. 
Os sufixos -ish, -an / -n e -ese para formar nomes de nacionalidades. 
Tradución inglés-galego no Workbook. 
Ditado no Workbook. 
 
 Tecnoloxía: 
Internet e as redes sociais. 
 
 
UNIDADE 2: Teens Today 
 
a) Obxectivos 
 
Aprender vocabulario relacionado coas rutinas e as actividades de tempo libre. 
Ler de forma comprensiva e autónoma unha sondaxe sobre o uso de smartphones e un artigo de revista sobre o Waldorf School. 
Practicar o uso do Present Simple en afirmativa e do xenitivo saxón. 
Escoitar e comprender unha enquisa sobre os bos ou malos hábitos e unha conversa sobre as actividades de tempo libre. 
Falar sobre rutinas e comparalas, e tamén sobre as actividades de tempo libre. 
Escribir unha entrada de blog sobre o teu día preferido da semana. 
Identificar e pronunciar correctamente a terminación dos verbos na 3ª persoa singular do presente: /s/, /z/ e /iz/. 
 
b) Contidos didácticos 
Vocabulary 
Vocabulario relacionado con rutinas diarias e as horas. 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
New Action!: facer un horario coas actividades do día a día como exercicio para practicar o vocabulario visto na sección. 
 
Listening 
Comprensión oral sobre bos e malos hábitos. 
Realizar un cuestionario contestando verdadeiro ou falso sobre se teñen bos ou malos hábitos. 
 
Speaking 
Useful Language: práctica da linguaxe e expresións típicas para falar sobre as rutinas diarias e as horas (I do homework at..., I have 
dinner at...) 
Realización dun exercicio de comprensión oral para falar sobre as rutinas diarias.  
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 
 
Reading 
Lectura dun artigo de sondaxe de opinión sobre os smartphones.  
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
Culture Video. Everything English Video. Reprodución Mobile Phones. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e 
linguaxe funcional. 
 
Grammar 
Narración das actividades habituais mediante o Present Simple, o seu uso e a súa estrutura, e as expresións temporais (every day, 
afternoon, on Mondays...) e os adverbios de frecuencia (always, usually, often...) que a acompañan. 
Estrutura do xenitivo saxón para expresar posesión. 
Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 
Culture: as horas das comidas varían entre países. Comparación entre Reino Unido e España. 
Grammar in Action!: exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 
 
Vocabulary 
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Actividades de ocio e tempo libre.  Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
 
Reading 
Lectura dun artigo de revista sobre o método escolar Waldorf. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
Did You Know?: datos curiosos sobre escolas Waldorf en España. 
Action!: realización dunha enquisa na clase para saber cantas horas pasan os compañeiros/as diante do ordenador. 
 
English in Action! 
Listening 
Comprensión oral dunha conversa sobre rutinas diarias e actividades. 
Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o contido da conversa. 
 
Speaking 
Pronuncia correcta da 3ª persoa dos verbos: /s/ likes; /z/ plays e /iz/ watches. 
Actividades sobre o contido aprendido na sección. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección actividades de lecer. 
 
Writing 
Análise da estrutura dos contidos dunha entrada nun blog. 
Lectura dun modelo de blog.  
Writing Help: uso das preposicións de tempo para falar de actividades e rutinas. 
Writing in Action!: produción dunha entrada no seu blog falando do seu día favorito da semana seguindo os pasos vistos 
anteriormente.  
 
Culture Magazine 
Realización dun cuestionario contestando verdadeiro ou falso a varias preguntas sobre datos acerca de saúde e tecnoloxía. 
Comprensión oral e escrita dos datos que se dan sobre o mundo da tecnoloxía e comprobar as respostas dadas no exercicio anterior.  
Did You Know?: datos curiosos sobre móbiles e o seu uso. 
 
c) Competencias clave 
 
Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, páxs. 21 e 26: vocabulario relacionado coas rutinas diarias e as actividades do tempo libre.  
- Listening, páxs. 21 e 28: comprensión oral sobre bos e malos hábitos, e as actividades de tempo libre favoritas dos alumnos.  
- Speaking, páxs. 22 e 28: participación en conversas e simulacións co compañeiro sobre as rutinas diarias e as actividades de tempo 
libre. 
- Grammar, páxs. 24 e 25; Grammar in Action!, páx. 25: uso do Present Simple en afirmativa e o xenitivo saxón. Adverbios de 
frecuencia e expresións de tempo. 
- Reading, páx. 23 e 27: comprensión escrita nunha sondaxe de Internet sobre o uso que fan os adolescentes dos teléfonos móbiles 
e un artigo de revista sobre o Waldorf School, un colexio que non utiliza a tecnoloxía como unha ferramenta de estudo. 
- Pronunciation, páx. 28 e 132: as silent letters e a pronuncia da terminación dos verbos na 3ª persoa singular do presente: /s/, /z/ e 
/iz/. 
- Writing, páx. 29 e páx. 124 do Workbook (Writing Plan): redacción dunha entrada de blog utilizando as expresións e vocabulario 
axeitados. Reflexión sobre o uso das preposicións de tempo. 
- Self-Evaluation, páx. 156 do Workbook, correspondente á unidade. 
 
Competencia dixital: 
- Culture Magazine, páx. 119: a relación entre a tecnoloxía e a saúde. Hábitos e actividades que se levan a cabo mentres se ve a 
televisión ou se está diante do ordenador. Consecuencias negativas para a saúde á hora de utilizar os teléfonos intelixentes: a 
radiación e a artrite. 
- Reading, páxs. 23 e 27: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e as 
súas fontes. 
- Writing, páx. 29 e Writing Plan, páx. 124 do Workbook: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar 
e facer uso da información e as súas fontes. 
- Uso das imaxes e os textos que aparecen ao longo da unidade para poder realizar os exercicios que se formulan.  
-Uso do IS, Interactive Student, páx,19, inclúe unha variedade de ferramentas para axudar e reforzar ao estudante na súa 
aprendizaxe. 
-Uso do IC, Interactive Classroom, páxs. 21 e 24-27, material interactivo dixital para consolidar e practicar os coñecementos 
adquiridos en toda a unidade. 
- Everything English Video, páx. 23 Culture Video. Reprodución Mobile Phones. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario e linguaxe funcional. 
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Competencia matemática e competencias en ciencia e tecnoloxía: 
- Reading,  páx. 22: as consecuencias positivas e negativas do uso da tecnoloxía na vida diaria dos adolescentes. 
- Culture magazine, páx. 119: información sobre os usuarios de móbiles arredor do mundo. 
 
Aprender a aprender: 
- Be the Teacher!, páx. 19 ; Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 23-24, e a sección My English Experience, páxs. 153-154, 
páx. 155 do Workbook: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias 
capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 
 
Competencias sociais e cívicas: 
- Reading, páx. 24 e 27: coñecer información sobre o uso por parte dos adolescentes europeos e estadounidenses dos teléfonos 
intelixentes, e interesarse pola información e respectar as decisións do proxecto educativo dos colexios Waldorf sobre a non 
utilización das tecnoloxías no centro. 
- Vocabulary, páx. 26: respecto polas preferencias sobre a realización de actividades extraescolares dos outros. 
- Speaking, páxs. 22 e 28; Grammar in ACTION!, páx. 25: respecto polas quendas de palabra e as rutinas da clase. Mantemento 
dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e as interaccións na aula. 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
- Listening, páx. 21: realización dunha enquisa sobre hábitos e rutinas persoais. 
- Speaking, páxs. 22 e 28; Grammar in ACTION!, SB, páx. 25: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 
modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 
- Writing, páx. 29; páxs. 22 e 124 (Writing Plan) do Workbook: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir 
de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 
- Student Learning Record, páx. 152 e Self-Evaluation, páx. 156 do Workbook: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de 
logro dos obxectivos da unidade. 
- Fomento do traballo cooperativo na aula. 
 
Conciencia e expresións culturais: 
- Culture, páxs. 24 e 29: coñecemento de aspectos culturais como os horarios das comidas no Reino Unido ou que nalgúns países os 
rapaces vaian ao colexio seis días á semana. 
- Culture magazine, páx. 119: a utilización de abreviaturas nos países de fala inglesa á hora de enviar mensaxes de texto. 
 
d) Temas interdisciplinarios 
Educación Física: 
- Importancia da práctica habitual ou rutinaria dalgún exercicio físico, de non abusar dos teléfonos móbiles e de non mirar en exceso 
a televisión ou xogar a xogos durante demasiadas horas. 
- O uso das tecnoloxías e as consecuencias negativas na saúde. 
 
Valores Éticos: 
- Respecto polas rutinas e actividades dos outros. 
- Familiarización coas fórmulas axeitadas para falar de actividades e rutinas. 
- Importancia da realización de actividades fóra do horario escolar por pracer e como enriquecemento persoal. 
- Reflexión sobre as diferencias culturais en canto á elección de actividades extraescolares en diferentes países. 
- Importancia de manter unha actitude de respecto co profesor/a e cos compañeiros/as da clase. 
- Aprendizaxe e respecto polas quendas de palabra dentro e fóra da aula. 
 
Lingua e Literatura: 
- O Present Simple en afirmativa. 
- O xenitivo saxón. 
- As preposicións de tempo. 
- As abreviaturas nas mensaxes de texto. 
- Tradución inglés-galego no Workbook. 
 
Tecnoloxía: 
- As sondaxes en Internet. 
- Os blogs. 
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UNIDADE 3: All About Animals 
 
a) Obxectivos 
 
Aprender vocabulario sobre animais e partes do corpo. 
Ler de forma comprensiva e autónoma unha páxina web sobre unha historia estraña entre unha modelo e o océano e una reseña 
dunha guía de televisión sobre a axuda duns golfiños a uns pescadores. 
Practicar o uso do Present Simple en negativa e interrogativa. 
Escoitar e comprender un programa de radio sobre a elección dun animal de compañía e unha conversa sobre os animais do zoo. 
Falar sobre animais de compañía e describir animais. 
Escribir un informe sobre un animal fixándose na puntuación. 
Pronuncia das partículas interrogativas e entonación das frases. 
 
b) Contidos didácticos 
 
Vocabulary 
Vocabulario relacionado cos animais e partes do corpo. 
Comprensión e expresión oral do vocabulario da sección 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
Action!: exercicio relacionado cos animais. 
 
Listening 
Comprensión oral dun programa de radio sobre a elección dun animal de compaña. 
Comprensión oral dunha conversa sobre os animais do zoo. 
Contestar varias preguntas relacionadas coa conversación que se escoitou. 
 
Speaking 
Useful Language: Práctica da linguaxe e expresións típicas para falar sobre animais de compaña (Have you got a pet? When does it 
sleep?). 
Interacción oral co compañeiro/a para falar dos animais. 
Pronunciation: pronuncia correcta das partículas interrogativas e entoación das frases. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 
 
Reading 
Lectura dunha páxina web sobre o mundo animal. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto.  
Environment: datos curiosos e interesantes sobre animais extinguidos ou en perigo de extinción. 
Culture Video.Born free?. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 
 
Grammar 
Present Simple. Uso e formación da negativa e a negativa, e as respostas curtas. Expresións temporais e adverbios de frecuencia. 
Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 
Grammar in Action!: exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 
 
Vocabulary 
Partes do corpo. Algúns plurais irregulares con partes do corpo (foot > feet). 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
Action!: exercicio relacionado cos animais e as partes do corpo. 
 
Reading 
Lectura de reseña dunha guía de televisión sobre a axuda duns golfiños a uns pescadores. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
Science: Canto sabes sobre os golfiños? Datos curiosos. 
 
English in Action! 
Listening 
Comprensión oral dunha conversa sobre os animais do zoo. 
Realización de varios exercicios sobre a comprensión da conversa e as opinións dos alumnos sobre o tema. 
 
Speaking 
Interacción oral entre os compañeiros/as para falar sobre animais utilizando correctamente as partículas interrogativas e o 
vocabulario visto na unidade. 
Pronunciation: entoación das frases. 
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Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos e a través dos resultados dunha enquisa o tema visto na sección. 
 
Writing 
Lectura dun informe sobre un animal e análise da súa estrutura mediante a realización dun exercicio. 
Writing Help: lectura de como utilizar correctamente os signos de puntuación. 
Preparación antes de escribir un informe sobre un animal utilizando correctamente os signos de puntuación. 
Writing in Action!: produción dun informe sobre un animal seguindo os pasos vistos anteriormente. 
 
Culture Magazine 
Comprensión oral e escrita dun artigo sobre animais abraiantes e realización dun exercicio sobre o texto escoitado. 
Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre o coñecemento do mundo animal.  
Comprender o significado de frases feitas que se utilizan na lingua relacionadas con animais. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, páxs. 31 e 36; Language Builder do Workbook, páxs. 10-11: uso de vocabulario relacionado cos animais e as partes do 
corpo.  
- Listening, páxs. 31 e 38: comprensión oral dun cuestionario para elixir unha mascota e unha conversa sobre animais do zoo. 
- Speaking, páxs. 32 e 38; Grammar in Action!, páx. 35: uso da lingua inglesa para falar e describir animais. 
- Reading, páxs. 33 e 37; páx. 29 do Workbook: comprensión escrita dunha páxina web sobre unha historia estraña entra unha 
modelo e o océano, duna reseña dunha guía de televisión sobre a axuda duns golfiños a uns pescadores, e dun texto sobre os 
xerbos. 
- Grammar, páxs. 34-35: uso do Present Simple (negativa, interrogativa e respostas breves). 
- Pronunciation, páx. 133: pronuncia das partículas interrogativas e entoación ascendente e descendente nas frases. 
- Writing, páx. 39; Writing Plan do Workbook, páx. 125: expresión escrita dun informe sobre un animal, utilizando as expresións e o 
vocabulario axeitados. Reflexión sobre a puntuación. 
- Self-Evaluation, páx. 156 do Workbook correspondente á unidade. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
- Reading, páx. 33: importancia da cura e protección dos animais do océano. 
- Reading, páx. 37: coñecemento de datos curiosos sobre a sociabilidade dos golfiños de Laguna, en Brasil. 
 
Competencia dixital: 
- Vocabulary, páx. 30: as enciclopedias online. 
- Reading, páx. 33: as páxinas web dedicadas aos amantes dos animais de todo o mundo. 
- Writing, páx. 39; Writing Plan del Workbook, páx. 125: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar 
e facer uso da información e súas fontes. 
- Uso das imaxes e os textos que aparecen ao longo da unidade para poder realizar os exercicios que se formulan. 
- Uso do IS, Interactive Student, páx, 39, inclúe unha variedade de ferramentas para axudar e reforzar ao estudiante na súa 
aprendizaxe 
- Uso do IC, Interactive Classroom, páxs. 31,33, 34, 36 e 39. Material interactivo dixital para consolidar e practicar os coñecementos 
adquiridos en toda a unidade. 
- Everything English Video. Reprodución do capítulo 3. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 
 
 Competencias sociais e cívicas: 
- Speaking, páxs. 32 e 38; Grammar in Action!, páx. 35: respecto polas quendas de palabra e as rutinas de clase. Mantemento dunha 
actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e as interaccións na aula. 
- Vocabulary, páx. 32: a mascota como responsabilidade individual. 
 
 Conciencia e expresións culturais: 
- Environment,  páx. 33: aprendizaxe de información sobre diferentes animais extintos e en perigo de extinción. 
- Culture magazine, páx. 120: aprendizaxe de datos curiosos e sorprendentes das serpes, as vacas, os elefantes, os golfiños e os cans. 
- Culture magazine, páx. 120: aprendizaxe de expresións inglesas con vocabulario de animais. 
 
 Aprender a aprender: 
- Be the Teacher!, páx. 27, Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 31-32; e a sección My English Experience, páx. 153 do 
Workbook: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e 
coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 
 
 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
- Speaking, páxs. 32 e 38; Grammar in Action!, páx. 35: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais e escritos a partir 
de modelos dados.  
- Writing, páx. 39; Writing Plan do Workbook, páx. 125: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de 
modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 
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- Student Learning Record, páx. 152 e Self-Evaluation, páx. 156 do Workbook: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de 
logro dos obxectivos da unidade. 
- Fomento do traballo cooperativo na aula. 
 
d) Temas interdisciplinarios 
 Bioloxía e Xeoloxía: 
- Información sobre varios animais extintos e en perigo de extinción: mastodonte, golfiño do río Indo, bolboreta monarca, tigre 
dentes de sabre, dodo, balea azul e elefante africano. 
- Alerta sobre o tigre siberiano en perigo de extinción. 
- A sociabilidade dos golfiños. 
 
 Valores Éticos: 
- Respecto polo coidado e a protección do mundo animal. 
- Valoración da elección dunha mascota. 
- Importancia de manter unha actitude de respecto co profesor/a e cos compañeiros/as da clase. 
- Aprendizaxe e respecto polas quendas de palabra dentro e fóra da aula. 
 
 Lingua e Literatura: 
- O Present Simple en negativa e interrogativa. 
- Tradución inglés-galego no Workbook. 
 
 Tecnoloxía: 
- As enciclopedias online como fonte de consulta e información. 
- A páxina web. 
 
UNIDADE 4: Around the House 
a) Obxectivos 
 
Aprender vocabulario relacionado coa casa e coas tarefas do fogar. 
Ler de forma comprensiva e autónoma un folleto dun museo onde se expoñen maquetas de casas en diferentes períodos da historia 
e unha entrada de blog sobre as tarefas do fogar e os adolescentes. 
Practicar o uso do Present Continuous e contrastalo co Present Simple. 
Escoitar e comprender unha conversa sobre a descrición dunha habitación e outra sobre as actividades que están facendo dúas 
familias na súa casa. 
Describir unha casa e diversas ilustracións. 
Escribir unha descrición das tarefas que están facendo os membros dunha familia na súa casa, fixándose na orde das palabras. 
Identificar e pronunciar correctamente a terminación -ing dos verbos. 
 
b) Contidos didácticos 
 
Vocabulary 
A casa e o mobiliario. 
Comprensión e expresión oral de diferentes tipos de mobiliario. 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
Action!: exercicio en parellas para practicar o vocabulario visto na sección. 
 
Listening 
Comprensión oral de varias conversas sobre dormitorios e mobiliario. 
Contestar varias preguntas relacionadas cos diálogos que se escoitaron. 
 
Speaking 
Useful Language: práctica da linguaxe para falar sobre habitacións e moblaxe (How many rooms hast it got? What's in the living 
room?) 
Realización dun exercicio de comprensión oral sobre a casa. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 
 
Reading 
Lectura dun folleto dun museo onde se expoñen maquetas de casas en diferentes períodos da historia.  
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
History: descifrar un código numérico e alfabético para achar o nome dunha cidade. 
Action!: buscar no mapa os países que aparecen no folleto. 
 
Grammar 
Expresión de accións en curso en Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa, e respostas curtas. 
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Contraste entre o Present Simple e o Present Continuous. Uso de diferentes expresións temporais ao usar un e outro tempo verbal.  
Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 
Geography: fusos horarios.  
Grammar in Action!: exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 
 
Vocabulary 
Tarefas do fogar. 
Comprensión e expresión oral das tarefas do fogar. 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
 
Reading 
Lectura dunha entrada dun blog sobre os adolescentes e as tarefas do fogar. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto.  
Action!: realización dunha enquisa na clase sobre as tarefas que os alumnos fan na súa casa. 
 
English in Action! 
Listening 
Comprensión oral das actividades que están realizando os persoaxes de dúas ilustracións. 
Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre as conversas. 
 
Speaking 
Pronuncia correcta das contraccións das partículas interrogativas con "is".  
Relacionar as respostas cos seus correspondentes preguntas oralmente. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 
 
Writing 
Análise da estrutura dos contidos dun texto descritivo dunha ilustración. 
Letura dun modelo de texto descritivo e análise da súa estrutura mediante a realización dun exercicio. 
Writing Help: orde de palabras que seguen as frases: suxeito - verbo - complemento. 
Preparación antes de escribir un texto descritivo de fotografías practicando a estrutura e a linguaxe típicas mediante a realización de 
varios exercicios. 
Writing in Action!: produción dun texto para describir unha fotografía seguindo os pasos vistos anteriormente. 
Health: calorías que se queiman facendo as tarefas do fogar. 
 
Culture Magazine 
Repaso dos contidos principales da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica o vocabulario e a 
gramática. 
 
Culture Magazine 
Comprensión oral e escrita dun texto sobre casas futuristas. 
Proverbios relacionados co fogar. 
Modo de vida "verde". Que significa? 
 
c) Competencias clave 
 
 Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, páxs. 45 e 50; Language Builder, páxs. 12-13: uso de vocabulario relacionado coa casa (partes e moblaxe) e coas tarefas 
domésticas. 
- Grammar, páxs. 48-49: uso do Present Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa e respostas curtas), do contraste co Present 
Simple, e as regras ortográficas para engadir a terminación -ing aos verbos en Present Continuous. 
- Listening, páxs. 45 e 52: comprensión oral dunha conversa sobre a descrición dun cuarto e outra sobre as actividades que están a 
facer dúas familias na súa casa. 
- Speaking, páx. 46 e 52: uso da lingua inglesa para describir unha casa e describir diversas imaxes. 
- Reading,  páxs. 46-47 e 51; Culture magazine, páx. 117; páx. 37 do Workbook: comprensión escrita dun folleto dun museo onde se 
expoñen maquetas de tipos de casas ao longo da historia, unha entrada de blog sobre as tarefas domésticas e os adolescentes, 
varios parágrafos sobre casas de aspecto futurista e un texto sobre casas feitas con colectores de mercadorías. 
- Pronunciation, páxs. 48 e 52: pronuncia da terminación -ing dos verbos en Present Continuous. Pronuncia da contracción das 
partículas interrogativas con “is”. 
- Writing, páx. 53; páxs. 40 e 126 (Writing Plan) do Workbook: expresión escrita dunha descrición dunha imaxe reparando na orde 
das palabras. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
- History, páx. 47: descifrar un código numérico e alfabético para achar o nome dunha cidade. 
- Action!, páx. 47: localización de países nun mapa. 
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- Geography, páx. 49: aprendizaxe e cálculo dos fusos horarios. 
- Health, páx. 53: reflexión sobre a pérdida de calorías realizando actividades cotiás. 
- Culture magazine, páx. 117: interese por coñecer diferentes modelos de casas de aspecto futurista. 
 
Competencia dixital: 
- Speaking, páx. 46; English in Action!, páx. 52: respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos 
compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 
- Writing, páx. 53; páxs. 40 e 126 (Writing Plan) do Workbook: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao 
seleccionar e facer uso da información e súas fontes. 
- Reading, páxs. 46-47: valoración crítica e reflexiva da información presentada. 
- Uso das imaxes e os textos que aparecen ao longo da unidade para poder realizar os exercicios que se formulan. 
-Uso do IS, Interactive Student, páx. 53, inclúe unha variedade de ferramientas para axudar e reforzar ao estudante na súa 
aprendizaxe. 
-Uso do IC, Interactive Classroom, páxs. 45,46, 48, 50, 53 material interactivo dixital para consolidar e practicar os coñecementos 
adquiridos en toda a unidade. 
- Everything English Video. Reprodución do capítulo 4 Anisha and friends, Culture Video, House or Home? Práctica de comprensión 
oral, gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 
 
 Competencias sociais e cívicas: 
- Reading, páx. 51: responsabilidade por parte dos adolescentes á hora de realizar as tarefas domésticas. Valoración da cooperación 
na casa. 
- Speaking, páx. 46; Action!, páx. 52: respecto polas quendas de palabra e as rutinas da clase. 
 
 Conciencia e expresións culturais: 
- Reading, páxs. 46-47: maquetas que reproducen a arquitectura das primeiras casas de diferentes períodos da historia: Turquía, 
Grecia e Exipto. 
- Culture magazine, páx. 117: o deseño estraño e sorprendente de diversas casas de aspecto futurista. 
 
 Aprender a aprender: 
- Be the Teacher!, páx. 35, Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 39-40; e a sección My English Experience, páxs. 153-154 do 
Workbook: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e 
coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 
 
 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
- Speaking, páx. 46; Action!, páx. 52: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais partir de modelos dados. Fomento 
do traballo cooperativo na aula. 
- Reading, páxs. 46-47: mostra do sentido crítico ante as informaciones culturais que se presentan. 
- Writing, páx. 53; páxs. 38 e 126 (Writing Plan) do Workbook: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir 
de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 
- Student Learning Record, páx. 152 e Self-Evaluation, páx. 156 do Workbook: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de 
logro dos obxectivos da unidade. 
- Fomento do traballo cooperativo na aula. 
 
d) Temas interdisciplinarios 
 
 Xeografía e Historia: 
- Os fusos horarios. 
- A arquitectura das primeiras casas en diferentes períodos da historia: Turquía, Grecia e Exipto. 
- Exposicións de maquetas. 
- Localización de diversos países nun mapa. 
 
 Valores Éticos: 
- As tarefas domésticas e as obrigas dos adolescentes. 
- Importancia de colaborar na casa e de manter a orde e a limpeza. 
- Respecto polas casas dos outros. 
- Valoración da propia casa. 
 
 Educación Plástica, Visual e Audivisual: 
- Deseño estraño e sorprendente de diferentes casas de aspecto futurista. 
- Construción e exposición de maquetas. 
 
 Lingua e Literatura: 
- O Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 
- O contraste entre o Present Simple e o Present Continuous. 
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- A orde das palabras na oración (suxeito, verbo e complemento). 
- Fórmulas para facer descricións e para falar de actividades e tarefas. 
- Tradución inglés-galego no Workbook. 
 
 Matemáticas: 
- Descodificación dun código alfanumérico. 
 
UNIDADE 5: Let's Eat 
 
a) Obxectivos 
 
Aprender vocabulario relacionado coa comida e os sentimentos. 
Ler de forma comprensiva e autónoma unha carta en que se pide consello e dous artigos de revista sobre o blog dunha nena de 9 
anos. 
Practicar o uso de a, an, some, the e as formas There is / There are e any correctamente. 
Escoitar e comprender unha conversa sobre comida e unha gravación sobre a comida nos restaurantes de comida rápida. 
Falar sobre gustos e preferencias e pedir comida nun restaurante. 
Escribir unha crítica dun restaurante reparando na orde dos adxectivos. 
Identificar e pronunciar axeitadamente os sons /I/ de /i:/ e pronunciar a forma débil de some. 
 
b) Contidos didácticos 
 
Vocabulary 
Vocabulario relacionado coa comida. 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
Action!: incluír adverbios de frecuencia en frases relacionadas coa comida. 
 
Listening 
Comprensión oral dunha conversa sobre comidas. 
Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa conversa sobre comida que se escoitou anteriormente. 
 
Speaking 
Useful Language: práctica da linguaxe e expresións típicas para falar de comida e que alimentos lles gustan máis (I love..., I like..., I 
don't mind...). 
Realización dun exercicio de comprensión oral relacionado cos gustos persoais sobre comida. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o vocabulario visto na sección.  
 
Reading 
Lectura dunha carta en que se pide consello dirixida a un xornal e o consello que recibe.  
Comprensión da información clave do texto. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
Action!: realizar unha enquisa na clase sobre que tres verduras gustan máis. 
 
Grammar 
Uso dos determinantes a, an, some e the e os nomes contábeis e incontábeis. 
There is/there are, any (afirmativa, negativa e interrogativa, e respostas curtas). 
Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 
Grammar in action!: exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 
Culture: a preferencia polo té no Reino Unido. 
 
Vocabulary 
Vocabulario relacionado cos sentimentos. 
Identificación de diferentes sentimentos.  
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección.  
 
Reading 
Lectura de dous artigos de revista sobre os efectos do blog dunha nena de nove anos na comida que serven no seu colexio. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
Health: os alimentos que debe incluír unha dieta saudábel. 
 
English in Action! 
Listening 
Comprensión oral dunha conversa nun restaurante de comida rápida. 
Realización de varios exercicios relacionados coa conversa que escoitaron. 
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Speaking 
 
Pronuncia axeitada da forma débil de some. 
Interacción oral co compañeiro/a para pedir comida nun restaurante. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 
 
Writing 
Análise da estrutura e dos contidos dunha reseña dun restaurante. 
Lectura dun modelo de reseña e análise da súa estrutura mediante a realización dun exercicio. 
Writing Help: redactar tendo en conta a colocación dos adxectivos nas frases. 
Preparación antes de escribir un texto descritivo dun deporte practicando a estrutura e a linguaxe típicas mediante a realización de 
varios exercicios. 
Writing in Action!: produción dunha reseña dun restaurante seguindo os pasos vistos anteriormente. 
 
Culture Magazine 
Compresión oral e escrita de datos curiosos sobre alimentos moi populares. 
Outros datos curiosos sobre os alimentos. 
Nomes estraños que reciben algúns alimentos que se consomen moito no Reino Unido. 
 
c) Competencias clave 
 
Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, páxs. 55 e 60; Language Builder, páxs. 14-15: uso de vocabulario relacionado coa comida e a bebida e cos sentimentos.  
- Listening, páxs. 55 e 62: comprensión oral dunha conversa sobre a comida e outra en que se pide comida nun restaurante. 
- Grammar, páxs. 58 e 59: uso de a, an, some, the, any e as formas There is / There are. 
- Speaking, páx. 54; Action!, páx. 60: uso da lingua inglesa para falar sobre gustos e preferencias e para pedir comida nun 
restaurante. 
- Reading, páxs. 57 e 60-61; Culture magazine, páx. 118; páx. 45 do Workbook: comprensión escrita dunha carta en que se pide 
consello, dous artigos de revista que falan sobre o blog dunha nena de 9 años, varios parágrafos en que se dá información sobre 
diversas comidas, e un texto sobre a dieta mediterránea. 
- Pronunciation, páxs. 55 e 62: pronuncia  dos sons /I/ ou / i:/ en “meat” e “sit” e da forma débil de some. 
- Writing, páx. 61; páxs. 46 e 127 (Writing Plan) do Workbook: expresión escrita dunha crítica dun restaurante. 
- Self-Evaluation, páx. 157 do Workbook correspondente á unidade. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
- Action!,  páx. 57: observación e cálculo de porcentaxes. 
- Speaking, páx. 62: cálculo do prezo da comida. 
- Culture magazine, páx. 118: aprendizaxe de nomes curiosos e estraños dalgúns alimentos do Reino Unido. 
- Grammar, páx. 59, ex. 9: interese por coñecer a teoría dos investigadores da Universidade das Palmas de Gran Canaria sobre a 
comida lixo e a súa relación coas emocións e o estado anímico. 
Competencia dixital: 
- Speaking, páx. 56; Action!,  páx. 62: respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos 
compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 
- Writing, páx. 61; páxs. 46 e 127 do Workbook: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer 
uso da información e as súas fontes. 
- Reading, páxs. 57 e 60-61: manter unha actitude crítica e reflexiva á hora de valorar, seleccionar, tratar e utilizar a información e as 
súas fontes. 
- Uso das imaxes e os textos que aparecen ao longo da unidade para poder realizar os exercicios que se formulan. 
- Uso do IS, Interactive Student, páx, 63, inclúe unha variedade de ferramentas para axudar e reforzar ao estudante na súa 
aprendizaxe. 
- Uso do IC, Interactive Classroom, páxs. 55, 58-60 e 63, material interactivo dixital para consolidar e practicar os coñecementos 
adquiridos en toda a unidade. 
- Everything English Video. Reprodución do capítulo 5. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 
 
Aprender a aprender: 
- Be the Teacher!, páx. 43, Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 47-48; e a sección My English Experience, páxs. 153-154 do 
Workbook: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e 
coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 
 
Competencias sociais e cívicas: 
- Speaking, páx. 56; Action!, páx. 62: respecto polas quendas de palabra e as rutinas da clase. Respecto polos gustos e preferencias 
dos outros no referente á comida. 
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Conciencia e expresións culturais: 
- Culture Magazine, páx. 118: coñecer información sobre os beneficios terapéuticos dos plátanos e sobre o kétchup, a Coca Cola e a 
pizza. 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
- Speaking, páx. 56; Action!, páx. 62: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados 
- Writing, páx. 61; páxs. 46 e 127 (Writing Plan) do Workbook: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir 
de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 
- Student Learning Record, páx. 152 e Self-Evaluation, páx. 157 do Workbook: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de 
logro dos obxectivos da unidade. 
- Fomento do traballo cooperativo na aula. 
 
d) Temas interdisciplinarios 
Xeografía e Historia: 
- Historia do chocolate. 
 
Educación Física: 
- A comida e a saúde. 
- A importancia dos alimentos. Beneficios terapéuticos dos plátanos. 
 
Valores Éticos: 
- Importancia de manter unha dieta saudábel. 
- Uso e abuso da comida lixo, sobre todo por parte de adolescentes. 
- Reflexión sobre a media pensión nos colexios. Valoración dunha dieta equilibrada nos centros escolares. 
- Reflexión sobre a cantidade de froita, verduras, proteínas, lácteos, etc., que se deben consumir cada día. 
 
Lingua e Literatura: 
- Os artigos determinado e indeterminado e os cuantificadores. 
- Nomes contábeis e non contábeis. 
- A orde dos adxectivos na oración. 
- Tradución inglés-galego no Workbook. 
 
Matemáticas: 
- As porcentaxes. 
- Cálculo de prezos. 
 
 Lingua estranxeira: 
- A forma de chamar diferentes comidas de Gran Bretaña: fairy cake, fish fingers, shepherd's pie, scotch eggs. 
 
UNIDADE 6: Ready, Steady, Go! 
 
a) Obxectivos 
 
Aprender vocabulario sobre o deporte e verbos relacionados con este. 
Ler de forma comprensiva e autónoma un proxecto escolar sobre o corpo ideal para realizar tres deportes e un artigo de Internet 
sobre os corredores de Kenya. 
Practicar o uso dos os verbos modales can / can't e must / mustn't e dos adverbios de modo. 
Adverbios de modo (quickly, easily...) 
Escoitar e comprender unha entrevista para un xornal escolar e unha conversa sobre as regras dun xogo. 
Falar sobre habilidades e regras dun deporte. 
Escribir as regras dun deporte fixándose nas conxuncións. 
Identificar e pronunciar correctamente a forma débil de can. Pronuncia da negación dos verbos modais e as súas contraccións. 
 
b) Contidos didácticos 
 
Vocabulary 
Vocabulario relacionado cos deportes. 
Identificación de diferentes verbos utilizados cos deportes. 
Comprensión e expresión oral de diferentes deportes. 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
Action!: exercicio en parellas para practicar o vocabulario visto na sección. 
 
Listening 
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Comprensión oral dunha entrevista para o xornal do colexio. 
Contestar varias preguntas relacionadas coa conversa que escoitaron. 
 
Speaking 
Useful Language: práctica da linguaxe e as expresións típicas para falar das túas habilidades deportivas (I can swim, I can't ski...) 
Realización dun exercicio de comprensión oral relacionado coa práctica de deportes. 
Pronunciation: pronuncia da forma débil de can. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 
 
Reading 
Lectura dun proxecto escolar sobre o corpo ideal para realizar tres deportes.  
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave da páxina. 
Sport: datos sobre a historia das Olimpíadas. 
 
Grammar 
Expresar as habilidades co verbo modal can. Estudar as formas afirmativa, negativa, interrogativa,  e as respostas curtass. 
Formación e uso dos adverbios de modo (quickly, easily...) 
Expresar obriga co verbo modal must e a prohibición con mustn't.  
Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 
Sport: datos sobre as carreiras ciclistas máis importantes do mundo. 
Grammar in Action!: exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 
 
Vocabulary 
Verbos relacionados cos deportes. Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 
Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos. 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
 
Reading 
Lectura dun artigo de internet sobre os corredores kenyanos de longa distancia. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do artículo. 
Action!: situar no mapa os países que non limitan con Kenya. 
 
English in Action! 
Listening 
Comprensión oral dunha conversa entre dous amigos. 
Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o escoitado. 
 
Speaking 
Interacción oral co compañeiro/a para adiviñar un deporte a partir das normas de xogo. 
Pronunciation: pronuncia correcta das contraccións con can e must.  
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 
 
Writing 
Análise da estrutura e os contidos das normas de xogo dun deporte. 
Lectura dun modelo de regramento (baloncesto) e análise da súa estrutura mediante a realización dun exercicio. 
Writing Help: lectura de como utilizar conxuncións (and, but) para unir oracións. 
Preparación antes de escribir regramento segundo o visto. 
Writing in Action!: produción dun regramento seguindo os pasos vistos anteriormente. 
Sport: equipos famosos de diferentes deportes e diferentes países. 
 
Culture Magazine 
Realización dun cuestionario para achar se é un fanático do deporte. 
Comprobar as respostas dadas no exercicio anterior. 
Believe it or not!: comprensión oral sobre un deporte famoso por un libro: o Quidditch de Harry Potter. 
Sports trivia: datos curiosos sobre deportes.  
 
c) Competencias clave 
 
Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, páxs. 65 e 70; Language Builder, páxs. 16-17: uso de vocabulario relacionado co deporte e verbos relacionados con 
este.  
- Grammar, páx. 68-69: uso dos verbos modais para expresar habilidade, posibilidade, permiso, obriga e prohibición. Uso dos 
adverbios de modo. 
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- Listening, páxs. 65 e 72: comprensión oral dunha entrevista para un xornal escolar e dunha conversa sobre as regras dun deporte. 
- Speaking, páx. 66; Action!, páx. 72: uso da lingua inglesa para falar sobre habilidades e para explicar as regras dun deporte. 
- Reading, páxs. 67 e 70; Culture magazine, páx. 119; páx. 53 do Workbook: comprensión escrita dun proxecto escolar sobre o corpo 
ideal para realizar diversos deportes, un artigo de Internet sobre os corredores de Kenya, un cuestionario para achar se se é un 
fanático do deporte e un texto sobre un xogador de fútbol que ten unha soa perna. 
- Pronunciation, páxs. 66 e 72: pronuncia da forma débil de can e da negación dos verbos modais e as súas contraccións. 
- Writing, páx. 71; páxs. 54 e 128 (Writing Plan) do Workbook: expresión escrita das regras dun deporte. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
- Reading, páx. 67: reflexión sobre a relación entre o corpo e o deporte que se practica. 
- Reading, páx. 71: interese por coñecer información sobre os corredores de Kenya. Reflexión sobre a boa alimentación para render 
máis á hora de practicar un deporte. 
Competencia dixital: 
- Speaking, páx. 66; Action!, páx. 72: respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos 
compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 
- Writing, páx. 71; páxs. 54 e 128 do Workbook: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer 
uso da información e as súas fontes. 
- Reading, páx. 71: os artigos de Internet. 
- Uso das imaxes e os textos que aparecen ao longo da unidade para poder realizar os exercicios que se formulan. 
- Uso do IS, Interactive Student, páx, 73, inclúe unha variedade de ferramentas para axudar e reforzar ao estudante na súa 
aprendizaxe. 
- Uso do IC, Interactive Classroom, páxs. 65, 66, 69, 70 e 73, material interactivo dixital para consolidar e practicar os coñecementos 
adquiridos en toda a unidade. 
- Everything English Video. Reprodución do capítulo 6 e un vídeo cultural. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e 
linguaxe funcional. 
 
 
Aprender a aprender: 
- Be the Teacher!, páx. 51, Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 55-56; e a sección My English Experience, páx. 153-154 do 
Workbook: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e 
coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 
 
Competencias sociais e cívicas: 
- Speaking, páx. 66; Action!, páx. 72: respecto polas quendas de palabra, a opinión dos outros  e as rutinas da clase. Respecto polas 
habilidades de outros e polas regras dun xogo ou deporte. 
- Culture magazine, páx. 123: descubrimento e observación do grao de fanatismo polo deporte. 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
- Culture magazine, páx. 119: realización dunha enquisa para achar o grao de fanatismo por un deporte. 
- Speaking, páx. 66; Action!, páx. 72: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos que se dan.  
- Writing, páx. 71; páxs. 54 e 128 (Writing Plan) do Workbook: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir 
de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 
- Student Learning Record, páx. 152 e Self-Evaluation, páx. 157 do Workbook: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de 
logro dos obxectivos da unidade. 
- Fomento do traballo cooperativo na aula. 
 
Conciencia e expresións culturais: 
- Grammar, páx. 69: interese por coñecer datos sobre deportistas famosos: Ryan Lochte (natación), Gabby Douglas (ximnasia 
rítmica), Ruth Beitia (salto de altura), Ricky Rubio (baloncesto), Lionel Messi (fútbol) e Chris Froome (ciclismo). 
- Culture magazine, páx. 119: información sobre o Quidditch, o deporte dos libros de Harry Potter. 
 
d) Temas interdisciplinarios 
 
Bioloxía e Xeoloxía: 
- O corpo dos deportistas. 
 
Xeografía e Historia: 
- As Olimpíadas. 
- Localización dun país no mapa. 
 
Valores Éticos: 
- Aprendizaxe das fórmulas correctas para expresar habilidade, posibilidade, permiso, obriga e prohibición. 
- Respecto polas regras dun xogo ou deporte. 
- Reflexión sobre o valor dun premio para os corredores de Kenya. 
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Lingua e Literatura: 
- Os modais (can / can't, must / mustn't). 
- Os adverbios de modo (quickly, easily...). 
- As conxuncións (and, but e because). 
- Fórmulas para expresar habilidade, posibilidade, permiso, obriga e prohibición. 
- Tradución inglés-galego no Workbook. 
 
Educación Física: 
- Importancia do exercicio físico. 
- Importancia da boa alimentación na práctica do deporte. 
- O deporte e deportistas famosos: Ryan Lochte (natación), Gabby Douglas (ximnasia rítmica), Ruth Beitia (salto de altura), Ricky 
Rubio (baloncesto), Lionel Messi (fútbol) e Chris Froome (ciclismo).  
 
UNIDADE 7: Out and About 
 
a) Obxectivos 
 
Aprender vocabulario relacionado cos lugares da cidade e as preposicións de lugar. 
Ler de forma comprensiva e autónoma un correo electrónico sobre a cidade de Whitby e a crítica dunha aplicación do móbil. 
Practicar o uso do pasado do verbo to be e de There was / There were. 
Escoitar e comprender unha descrición dunha visita a Cataluña en miniatura e unha visita guiada a un museo. 
Falar sobre o pasado. 
Escribir unha descrición dunha cidade ou vila fixándose no uso das comas. 
Fixarse na acentuación das palabras compostas. Pronuncia da forma débil de was e were. 
 
b) Contidos didácticos 
 
Vocabulary 
Lugares. 
Identificación de diferentes lugares da cidade e actividades. 
Comprensión e expresión oral de diferentes lugares da cidade. 
Pronunciation: acento nas palabras compostas. 
Action!: exercicio en parellas para practicar o vocabulario visto na sección 
 
Listening 
Comprensión oral da descrición dunha visita a Cataluña en miniatura. 
Contestar varias preguntas relacionadas coa conversa que escoitaron. 
 
Speaking 
Useful Language: práctica da linguaxe e expresións típicas para falar de actividades pasadas (Were you at the cinema? I was at the...) 
Realización dun exercicio de comprensión oral falando en pasado.  
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 
 
Reading 
Lectura dun correo electrónico sobre a cidade de Whitby.  
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
Literature: datos interesantes sobre o Drácula de Bram Stoker. 
 
Grammar  
Dar datos e opinións co pasado do verbo to be (was / were). Uso e formación. 
Estrutura e usos de There was / There were. 
Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 
Action!: enquisa na clase para achar a frecuencia coa que van a certos lugares como o cine ou un restaurante. 
Grammar in Action!: exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 
 
Vocabulary 
Preposicións de lugar. 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
 
Reading 
Lectura da crítica dunha aplicación do móbil. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
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Culture: a tradición dos pubs ingleses. 
 
English in Action! 
Listening 
Comprensión oral dunha visita guiada a un museo. 
Realización de varios exercicios sobre o escoitado. 
 
Speaking 
Interacción oral co compañeiro/a para falar do pasado utilizando there was/were ou o verbo to be en pasado (was/were). 
Pronunciation: pronuncia correcta da forma débil de was e were. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 
 
Writing 
Análise da estrutura da descrición dunha cidade ou vila. 
Lectura dun modelo de descrición e análise da súa estrutura mediante a realización dun exercicio. 
Writing Help: como utilizar correctamente as comas. 
Preparación antes de escribir a descrición dunha vila ou cidade utilizando correctamente as comas. 
Writing in Action! : produción da descrición dunha vila ou cidade seguindo os pasos vistos anteriormente. 
Culture: rúas famosas polas compras en distintas cidades do mundo. 
 
Culture Magazine 
Comprensión escrita dun texto sobre Bram Stoker. 
Comprensión oral e escrita sobre algúns dos monstros da literatura universal máis coñecidos. 
Did you know?: datos curiosos sobre a novela de Mary Shelley, Frankenstein. 
 
c) Competencias clave 
 
Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, páxs. 79 e 84; Language Builder, páxs. 18-19: uso de vocabulario relacionado cos lugares da cidade e as preposicións 
de lugar. Stop and Think!, páx. 76: diferenzas de vocabulario entre o inglés británico e o americano.  
- Grammar, páxs. 82-83: uso de There was / There were e was / were; Writing, páx. 83: as preposicións de lugar. 
- Listening, páxs. 79 e 86: comprensión oral dunha conversa sobre a visita a Cataluña en miniatura e dunha visita guiada a un museo. 
- Speaking, páx. 80; Action!, páx. 86: uso da lingua inglesa para falar sobre o pasado. 
- Reading, páxs. 81 e 84-85; Culture magazine, páx. 120; páx. 61 do Workbook: comprensión escrita dun correo electrónico sobre un 
fin de semana en Whitby, unha crítica dunha aplicación de móbil, un texto breve sobre Drácula (de Bram Stoker) e outros monstros 
da literatura. 
- Pronunciation, páxs. 79 e 86: acentuación nas palabras compostas e pronuncia da forma débil de was e were. 
- Writing, páx. 87; páxs. 62 e 129 (Writing Plan) do Workbook: expresión escrita dunha descrición dunha vila ou cidade. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
- Listening, páx. 79: interese por coñecer “Cataluña en miniatura”. 
- Culture magazine, páx. 120: interese por coñocer información sobre a narrativa de terror, o autor Bram Stoker e varios monstros 
literarios famosos. 
- Did You Know?, páx. 120: interese por coñecer a novela Frankenstein e á súa autora, Mary Shelley. 
 
Competencia dixital: 
- Reading, páxs. 81 e 84-85: aplicacións de móbil para facilitar as visitas turísticas. O correo electrónico. 
- Speaking, páx. 80; Action!, páx. 84: respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos 
compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 
- Writing, páxmm. 87: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e as 
súas fontes. 
- Uso das imaxes e os textos que aparecen ao longo da unidade para poder realizar os exercicios que se formulan. 
- Uso do IS, Interactive Student, páx, 87, inclúe unha variedade de ferramentas para axudar e reforzar ao estudante na súa 
aprendizaxe. 
- Uso do IC, Interactive Classroom, páxs.79, 81-85 e 87, material interactivo dixital para consolidar e practicar os coñecementos 
adquiridos en toda a unidade. 
- Everything English Video. Reprodución do capítulo 7. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 
 
Aprender a aprender: 
- Be the Teacher!, páx. 59, Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 63-64, e a sección My English Experience, páxs. 153-154 do 
Workbook: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e 
coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 
 
Competencias sociais e cívicas: 
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- Listening, páxs. 79 e 86; Reading, páx. 81; Culture, páx. 85; Culture magazine, páx. 120: coñecemento e aprendizaxe de datos 
curiosos e útiles.  
- Speaking, páx. 80; Action!, páx. 86: respecto polas quendas de palabra e as rutinas da clase. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
- Speaking, páx. 80; Action!, páx. 86: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados.  
- Reading, páx. 81; Grammar, páx. 82; Listening, páx. 86: mostra de sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 
- Writing, páx. 87; páxs. 62 e 129 (Writing Plan) do Workbook: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir 
de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 
- Student Learning Record, páx. 152 e Self-Evaluation, páx. 157 do Workbook: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de 
logro dos obxectivos da unidade.  
- Fomento do traballo cooperativo na aula. 
 
Conciencia e expresións culturais: 
- Stop and Think!, páx. 80: valoración das diferenzas de vocabulario entre o inglés británico e o americano. 
- Reading, páx. 81: información sobre os festivais góticos de Whitby. 
- Literature, páx. 81; Culture magazine, páx. 120: información sobre a obra literaria Dracula e o seu autor, Bram Stoker. 
- Culture magazine, páx. 120: información sobre personaxes monstruosos da literatura (Basilisk, Mr Hyde, Grendel e Frankenstein). 
A novela de terror. 
 
d) Temas interdisciplinarios 
 
Xeografía e Historia: 
- Lugares famosos en Whitby: Whitby Abbey, Whitby Museum, Pannett Park, Captain Cook Monument, Quayside. 
- A época vitoriana (1837-1901) 
- Rúas famosas para ir de compras en Singapur, Nova York, París, Londres e Madrid. 
 
Valores Éticos: 
- Importancia da tecnoloxía na vida cotiá. 
- Respecto polas quendas de palabra e os gustos dos outros. 
 
Lingua e Literatura: 
- There was e There were. 
- O pasado do verbo to be: was / were. 
- As preposicións de lugar. 
- Diferenzas no vocabulario do inglés británico e o americano. 
- A puntuación e o uso da coma. 
- Uso de fórmulas para facer descricións e falar sobre o pasado. 
- A literatura gótica e os monstros: Basilisk, Mr. Hyde, Grendel, Frankenstein. 
- O escritor Bram Stoker (Dracula), a escritora Mary Shelley (Frankenstein), o poema Beowulf (autor anónimo) e o poeta Lord Byron. 
- Tradución inglés-galego no Workbook. 
 
Tecnoloxías: 
- O correo electrónico e as páxinas web. 
- Os sistemas de posicionamento global (GPS). 
- As aplicacións do móbil como axuda á hora de facer visitas turísticas (Ghost Finder London). 
 
UNIDADE 8: Looking Good! 
a) Obxectivos 
 
Aprender vocabulario relacionado coa roupa e os accesorios e tamén cos adxectivos. 
Ler de forma comprensiva e autónoma unha páxina web sobre moda e un artigo sobre moda. 
Practicar o uso do Past Simple dos verbos regulares e irregulares en afirmativa. 
Escoitar e comprender unha conversa sobre a compra de roupa por Internet e outra sobre as actividades do pasado fin de semana. 
Comprar roupa nunha tenda e falar sobre actividades do pasado. 
Escribir un correo electrónico sobre as actividades do pasado fin de semana, reparando nos conectores de secuencia. 
Identificar e producir a pronuncia das terminacións verbais do pasado nos verbos irregulares (-ed): /d/, /t/ e /id/. 
 
b) Contidos didácticos 
 
Vocabulary 
Vocabulario relacionado coa roupa. 
Identificación de vocabulario típico relacionado coa roupa. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do artigo. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 
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Listening  
Comprensión oral dunha conversa sobre compra de roupa por Internet. 
Contestar varias preguntas relacionadas coa conversa que escoitaron. 
 
Speaking 
Useful Language: práctica da linguaxe e expresións típicas para falar de roupa. 
Realización dun exercicio de comprensión oral relacionado con mercar roupa. 
Pronunciation: identificar os patróns de acentuación dentro da oración. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 
 
Reading 
Lectura dunha páxina web sobre moda e a influencia da música nela. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
Action!: enquisa na clase para achar o tipo de música que lle gusta aos compañeiros. 
 
 
Grammar 
Expresión de accións pasadas: Past Simple en afirmativa. 
Expresións temporais (last night, a month ago, yesterday...) 
Uso correcto de la gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas actividades. 
Pronunciation: pronuncia  da terminación -ed das formas pasadas: /d/ lived; /t/ worked; /id/ started. 
Grammar in Action!: exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 
History: datos curiosos sobre Levi Strauss, inventor dos vaqueiros. 
 
Vocabulary 
Adxectivos. 
Identificación de adxectivos que se poden aplicar a persoas, a prendas de roupa ou a ambos os dous. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do artigo. 
 
Reading 
Lectura dun artículo sobre moda: o efecto Kate. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do artigo. 
Did you know?: datos curiosos sobre a irmá de Kate Middleton, Pipa Middleton. 
Culture: as familias reais en distintos países do mundo. 
 
English in Action! 
Listening 
Comprensión oral dunha conversa entre dous amigos falando sobre o que fixeron a fin de semana. 
Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o escoitado. 
 
Speaking 
Falar sobre o que amosan varias ilustracións. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 
 
Writing 
Análise da estrutura dos contidos dun correo electrónico falando das actividades realizadas durante a fin de semana (en pasado). 
Lectura dun modelo dun correo electrónico en que se fala da fin de semana e análise da súa estrutura mediante a realización dun 
exercicio. 
Writing Help: lectura de como utilizar os conectores de secuencia de acontecementos (first, next, then e finally). 
Preparación antes de escribir un correo electrónico utilizando axeitadamente os conectores de secuencia. 
 
Writing in Action!: produción dun correo electrónico seguindo os pasos vistos anteriormente. 
Culture: historia dalgunhas multinacionais de roupa que empezaron sendo pequenos estabelecementos. 
 
Culture Magazine 
Comprensión oral dun texto sobre estrañas modas en distintas partes do mundo. 
Identificación de varios datos que se piden acerca dos contidos do texto. 
Fashion logos: marcas de moda. 
Citas de personaxes famosos sobre o mundo da moda. 
 
c) Competencias clave 
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Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, páxs. 89 e 94; Language Builder, páxs. 20-21: vocabulario sobre roupa e accesorios, e adxectivos. 
- Grammar, páxs. 92-93: uso do Past Simple en afirmativa de verbos regulares e irregulares. Spelling Appendix, páx. 126: regras 
ortográficas para engadir a terminación de pasado -ed aos verbos regulares. Writing, páx. 97: uso dos conectores de secuencia first, 
next, then e finally. 
- Listening, páxs. 89 e 96: comprensión oral dunha conversa sobre a compra de roupa por Internet e doutra entre dous adolescentes 
que falan das actividades que realizaron a pasada fin de semana. 
- Speaking, SB, páx. 90; Action!, páx. 96: uso da lingua inglesa para mercar roupa nunha tenda e falar sobre actividades do pasado. 
- Reading, páxs. 91 e 95; Culture magazine, páx. 121; páx. 69 do Workbook: comprensión escrita dunha páxina web sobre a moda e 
a influencia da música, un artigo de moda sobre Kate Middleton, varios textos breves sobre modas peculiares de diversos países e 
un texto sobre a reciclaxe de roupa. 
- Pronunciation, páxs. 90 e 92: pronuncia da terminación de pasado dos verbos regulares (-ed) /d/, /t/ i /Id/. Os patróns de 
acentuación das palabras na oración. 
- Writing, páx. 97; páxs. 70 e 130 (Writing Plan) do Workbook: expresión escrita dun correo electrónico sobre as actividades 
realizadas no pasado utilizando as expresións e vocabulario axeitados e os conectores de secuencia (first, next, then e finally). 
 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
- Grammar, páx. 93, ex. 7: interpretación e cálculo de tempo e gastos na compra de roupa. 
- Reading, páx. 91: interese por coñecer información sobre a forma de vestir e a música nos anos 20, 60 e 70. 
 
Competencia dixital: 
- Speaking, páx. 90; Action!, páx. 96: respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos 
compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 
- Writing, páx. 97; páxs. 70 e 130 do Workbook: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer 
uso da información e as súas fontes. 
- Reading, páxs. 91 e 95: manter unha actitude crítica e reflexiva á hora de valorar, seleccionar, tratar e utilizar a información e as 
súas fontes. 
- Uso das imaxes e os textos que aparecen ao longo da unidade para poder realizar os exercicios que se formulan. 
- Uso do IS, Interactive Student, páx, 97, inclúe unha variedade de ferramentas para axudar e reforzar ao estudante na súa 
aprendizaxe. 
- Uso do IC, Interactive Classroom, páxs. 89 e da 92 á 94, material interactivo dixital para consolidar e practicar os coñecementos 
adquiridos en toda a unidade. 
- Everything English Video. Reprodución do capítulo 8. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 
 
Competencias sociais e cívicas: 
- Listening, páx. 96: respecto polas actividades que fan as persoas no seu tempo libre. 
- Speaking, páx. 90: aprendizaxe e práctica das fórmulas para comprar ropa nunha tenda. 
- Reading, páxs. 91 e 95; Culture magazine, páx. 121: respecto polas modas doutros tempos e doutros países. 
- Speaking, páx. 90; Action!, páx. 96: respecto polas quendas de palabra e as rutinas da clase. 
 
Conciencia e expresións culturais: 
- Reading, páx. 91: interese por coñecer datos sobre as modas nos anos 20, 60 e 70. Influencia da música á hora de vestir. 
- Grammar, páx. 92, ex. 3: historia do deseño dos primeiros pantalóns para mulleres por parte de Coco Chanel. 
- Reading, páx. 95: o “efecto Kate” na moda da sociedade inglesa. 
- Culture magazine, páx. 121: moda estraña doutros países e logos famosos de moda. 
- Culture, páx. 97: a orixe dalgunhas grandes marcas de moda do mundo. 
 
Aprender a aprender: 
- Be the Teacher!, páx. 67, Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 71-72; e a sección My English Experience, páxs. 153-154 do 
Workbook: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e 
coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
- Speaking, páx. 90; Action!,  páx. 96: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. 
Fomento do traballo cooperativo na aula. 
- Reading, páxs. 91 e 95; Culture magazine, páx. 121: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 
- Writing, páx. 9; páxs. 70 e 130 (Writing Plan) do Workbook: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir 
de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 
- Student Learning Record, páx. 152 e Self-Evaluation, páx. 157 do Workbook: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de 
logro dos obxectivos da unidade. 
 
 
d) Temas interdisciplinarios 
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 Xeografía e Historia: 
- Historia da moda nos anos 20, 60 e 70. 
- Historia da fabricación de pantalóns para mulleres: Coco Chanel. 
 
 Valores Éticos: 
- Reflexión sobre o xeito de vestir en épocas pasadas e a influencia da música. 
- Respecto polo xeito de vestir de cada un, aquí e noutros países. 
- Respecto polas quendas de palabra e os gustos dos outros. 
 

 Lingua e Literatura: 
- O Past Simple dos verbos regulares e irregulares en afirmativa 
- Os conectores de secuencia: first, next, then e finally. 
- Fórmulas para mercar roupa nunha tenda. 
- Falar sobre actividades do pasado. 
- Tradución inglés-galego no Workbook. 
 

 Matemáticas: 
- Interpretación de datos nunha enquisa. 
 

 Música: 
- Influencia da música na moda. 
 

 Tecnoloxía: 
- A compra de roupa e accesorios a través de Internet. 
- O blog. 
- As páxinas web. 
 
UNIDADE 9: Going Places 
 
a) Obxectivos 
 

 Aprender vocabulario relacionado cos medios de transporte e os accidentes xeográficos. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma varias cartas a unha revista e un folleto de viaxes sobre unha axencia. 

 Practicar o uso de be going to e o Present Continuous con valor de futuro. 

 Escoitar e comprender tres anuncios de medios de transporte e unha conversa sobre os plans para as vacacións. 

 Comprar billetes de tren e falar de plans para as vacacións. 

 Escribir sobre os plans para as vacacións fixándose en todas as regras e estratexias de escritura aprendidas. 

 Identificar e producir sons de especial dificultade: /ƏƱ/, /aƱ/ e /u:/ en “go”, “out” e “too”; e /b/ e /v/ en “bus” e “van”. 
 
b) Contidos didácticos 
 
Vocabulary 

 Os medios de transporte. 

 Identificación dos verbos que se empregan con diferentes medios de transporte (ride a bike, drive a car...). 

 Comprensión e expresión oral de diferentes palabras relacionadas cos medios de transporte. 

 Pronunciation: pronuncia de sons de especial dificultade como : /ƏƱ/, /aƱ/ e /u:/ en “go”, “out” e “too”. 

 Action!: exercicio en parellas para practicar o vocabulario visto na sección. 
 
Listening 

 Comprensión oral de tres anuncios de medios de transporte. 

 Contestar varias preguntas relacionadas coa conversa que escoitaron. 
 
 
Speaking 

 Useful Language: práctica da linguaxe e as expresións típicas á hora de mercar un billete de tren. 

 Realización dun exercicio de comprensión oral relacionado a compra dun billete de tren. 

 Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 
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Reading 

 Lectura de varias cartas a unha revista. 

 Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto.  

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Action!: localizar no mapa os países que nomean os autores das cartas. 

 Science: fontes de enerxía que utilizan diversos medios de transporte. 
 
Grammar 

 Expresión de plans futuros: be going to. Uso e formación. Afirmativa, negativa e interrogativa, e respostas breves. 

 O Present Continuous con valor de futuro. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 
8. Grammar in Action!: exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 

 Natural science: información sobre os elefantes. 
 
Vocabulary 

 Os accidentes xeográficos. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 

 Pronunciation: pronuncia de /b/ e /v/ en “bus” e “van”. 
 
Reading 

 Lectura dun folleto de viaxes sobre unha axencia. 

 Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do artículo.  

 Action!: enquisa na clase para achar a cantos alumnos lles gustaría visitar todos os lugares que describe o folleto de viaxes. 
 
English in Action! 
Listening 

 Comprensión oral dunha conversa sobre plans para as vacacións. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre a gravación. 
 
Speaking 

• Interacción oral co compañeiro/a sobre os plans para as vacacións. 

• Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 
 
Writing 
1Análise da estrutura de plans vacacionais. 
2Lectura dun modelo de redacción sobre plans para as vacacións e análise da súa estrutura mediante a realización dun exercicio. 
3Writing Help: lectura de como atopar erros nunha redacción mediante o repaso dos puntos traballados ao longo de todas as 
unidades para conseguir unha boa expresión escrita. 
4Preparación antes de escribir a redacción comprobando que non haxa erros. 
5Writing in Action!: produción dunha redacción sobre plans para as vacacións seguindo os pasos vistos anteriormente. 
6Geography:  información e datos sobre Marrocos. 
 
Culture Magazine 

 Comprensión oral dun texto sobre distintas aplicacións para o móbil útiles para organizar unhas vacacións. 

 Compresión oral dun texto sobre as normas de protocolo internacionais. 
 Exercicio escrito para comprobar os teus coñecementos de protocolo internacional. 
 
c) Competencias clave 
 
 Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, páxs. 98-99 e 104; Language Builder, páxs. 22-23: uso de vocabulario relacionado cos medios de transporte e os 
accidentes xeográficos. 
- Grammar, páxs. 102-103: uso de be going to e do Present Continuous con valor de futuro. 
- Speaking, páx. 100; Action!, páx. 106: uso da lingua inglesa para comprar billetes de tren e facer plans para as vacacións. 
- Reading, páxs. 100-101 e 105; Culture magazine, páx. 122; páx. 77 do Workbook: comprensión escrita de varias cartas a unha 
revista sobre transporte ecolóxico, un folleto dunha axencia de viaxes, uns textos breves sobre aplicacións de móbil que te axudan a 
planificar as vacacións e un correo electrónico sobre uns plans de vacacións de verán. 



62 

62 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

- Listening, páxs. 99 e 106: comprensión oral de tres anuncios de medios de transporte e unha conversa sobre os plans para as 
vacacións. 
- Pronunciation, páx. 130: produción dos sons de especial dificultade: /ƏƱ/, /aƱ/ e /u:/ en “go”, “out” e “too”; e /b/ e /v/ en “bus” e 
“van”. 
- Writing, páx. 107; páxs. 78 e 131 (Writing Plan) do Workbook: expresión escrita de textos planificando as vacacións, utilizando as 
expresións e vocabulario axeitados. 
 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
- Action!, páx. 101: localizar países nun mapa. 
- Vocabulary, páx. 104: interese pola apredizaxe de accidentes xeográficos. 
- Geography, páx. 107: aprendizaxe de información sobre Marrocos. 
 

 Competencia dixital: 
- Speaking, páx. 100; Action!,  páx. 106: respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos 
compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 
- Writing, páx. 107; páxs. 78 e 131 do Workbook: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer 
uso da información e das súas fontes. 
- Reading, páxs. 100-101 e 105: manter unha actitude crítica e reflexiva á hora de valorar, seleccionar, tratar e utilizar a información 
e as súas fontes. 
- Uso das imaxes e os textos que aparecen ao longo da unidade para poder realizar os exercicios que se formulan. 
- Uso do IS, Interactive Student, páx, 107, inclúe unha variedade de ferramentas para axudar e reforzar ao estudante na súa 
aprendizaxe. 
- Uso do IC, Interactive Classroom, páxs. 99 e 102-105, material interactivo dixital para consolidar e practicar os coñecementos 
adquiridos en toda a unidade. 
- Everything English Video. Reprodución do capítulo 9. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 
 

 Aprender a aprender: 
- Be the Teacher!, páx. 75, Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 79-80; e a sección My English Experience, páx. 153 do 
Workbook: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e 
coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 
 
 Competencias sociais e cívicas: 
- Speaking, páx. 100; Action!, páxs. 106: respecto polas quendas de palabra e as rutinas da clase. 
- Reading, páx. 105: respecto polas axencias que ofrecen actividades perigosas. 
 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
- Speaking, páx. 100; Action!, páx. 106: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. 
Fomento do traballo cooperativo na aula. 
- Writing, páx. 107; páxs. 78 e 131 (Writing Plan) do Workbook: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a 
partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 
- Student Learning Record, páx. 152 e Self-Evaluation, páx. 157 do Workbook: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de 
logro dos obxectivos da unidade. 
 

 Conciencia e expresións culturais: 
- Reading, páxs. 100-101: información sobre o transporte “verde”. 
- Culture magazine, páx. 122: interese por coñecer datos sobre as aplicacións de móbil que se utilizan para planificar roteiros 
turísticos e viaxes. 
 
d) Temas interdisciplinarios 
 

 Bioloxía e Xeoloxía: 
- Reflexión sobre os efectos da contaminación dos vehículos. 
- Valoración dos medios de transporte que respectan o medio natural. 
- Os tipos de enerxía dos vehículos. 
 

 Xeografía e Historia: 
- Localización de países nun mapa. 
- Accidentes xeográficos. 
- Marrocos: información básica. 
 
 

 Valores Éticos: 
- Respecto pola práctica de deportes de risco e de aventura. 
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- Importancia de preparar ben un roteiro turístico. 
- Colaboración na conservación do medio natural con vehículos non contaminantes. 
- Aprendizaxe das fórmulas correctas para mercar billetes de tren. 
 

 Lingua e Literatura: 
- O futuro con be going to. 
- O Present Continuous con valor de futuro. 
- Repaso de todas as regras e estratexias de escritura aprendidas no curso. 
- Tradución inglés-galego no Workbook. 
 

 Tecnoloxía: 
- As aplicacións de móbil para a planificación e desenvolvemento dunha viaxe: Hailo, Postagram, GetPacked, Airports by TravelNerd. 
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TEMPORALIZACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

A continuación facemos una temporalización das unidades nas que está dividido o libro.  Esta proposta 

poderá ser modificada polo profesorado en función das necesidades educativas que se presenten ó longo 

do curso, e en función dos niveis do alumnado e o seu grao de consecución de obxectivos. 

 

Unit Aprox. Nº Sesións 

Aprox. 

Temporalización 

(50 mins por sesión) 

INTRODUCTION 10 9-11 

1 Social Networking 10 9-11 

2 Teens Today 11 10-12 

3 All About Animals 12 11-13 

4 Around the House 10 9-11 

5 Let’s Eat 11 10-12 

6 Ready, Steady, Go! 12 11-13 

7 Out and About 10 9-11 

8 Looking Good! 11 10-12 

9 Going Places 12 11-13 

TOTAL approx 109 99-119 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

65 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

 

ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS DO INGLÉS INCLUÍDAS NO LIBRO NEW ACTION 1: 

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa 
(because (of); finalidade (to- infinitive; for);  

 Afirmación (affirmative sentences; tags). 
 Exclamacións (What + (Adj. +) noun, e.g. What a story!; How + Adj., e.g. How interesting!; frases e 

expresións exclamativas, e.g. Yuck!, Italian food is great!, No way!). 
 Negación: oracións negativas con not, never, no (+Noun, e.g. no problem), nobody, nothing; negative 

tags). 
 Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; What is this for?; tags). 

 Expresión do tempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect; Past Perfect); presente 
(Present Simple and Continuous); futuro (going to; Present Continuous con valor de futuro). 

 Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple, Continuous); 
habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually; used to);  

 Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); obriga 
(must); prohibición (mustn't). 

 Expresión da existencia (e. g. There is / are; There was / were); a entidade 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (subject); determiners); a calidade (e. g. 
g ri l led  chi cken;  very  col d ). 

 Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. al l  ( the) , 
most,  both,  none. Degree: e.  g.  real ly; quite;  so; a  l i ttle) .  

 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); frequency (e. g. often, usually). 

 Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by telegram; How...?) 
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN - INDICADORES DE LOGRO 

Avaliación xeral 

 

INDICADORES DE LOGRO - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCOITAR            

Recoñece e lembra as palabras clave dunha exposición oral 

dun tema específico coñecido. 
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INDICADORES DE LOGRO - COMPETENCIAS 
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Comprende a idea xeral de textos orais, emitidos cara a cara 

ou por medios audiovisuais sobre asuntos cotiáns, se se fala 

despacio e con claridade. 

           

Comprende a información específica máis relevante de 

textos orais, emitidos cara a cara ou por medios 

audiovisuais sobre asuntos cotiáns, se se fala despacio e con 

claridade. 

           

FALAR            

Reproduce a pronunciación, ritmo e acentuación da lingua 

estranxeira. 
           

Produce un discurso comprensible e axeitado á intención de 

comunicación. 
           

Produce textos cohesionados e coherentes.            

CONVERSAR            

Reproduce as fórmulas habituais e culturais que se 

empregan na comunicación interpersoal na aula. 
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INDICADORES DE LOGRO - COMPETENCIAS 
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Comunícase oralmente participando en conversacións e en 

simulacións sobre temas coñecidos ou traballados 

previamente. 

           

Interactúa oralmente na lingua estranxeira co profesorado 

ou cos compañeiros sobre temas de interese persoal e 

tarefas da clase 

           

LER            

Recoñece a idea xeral de textos escritos axeitados á idade, 

co apoio de elementos textuais e non textuais, sobre temas 

variados e outros relacionados con algunhas materias do 

currículo. 

           

Extrae información específica de textos escritos axeitados á 

idade, co apoio de elementos textuais e non textuais, sobre 

temas variados e outros relacionados con algunhas materias 

do currículo. 

           

Le textos de certa extensión axeitados á súa idade, intereses 

e nivel de competencia coa axuda de dicionarios. 
           

ESCRIBIR            

Escribe palabras respectando as reglas de ortografía.            
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INDICADORES DE LOGRO - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
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Escribe frases coa orde sintagmática correcta.            

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando as 

estruturas, as funcións e o léxico axeitados, así como algúns 

elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, e 

respectando as reglas elementais de ortografía e de 

puntuación. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA            

Coñece, utiliza e relaciona os números na lingua estranxeira.            

Obtén información de forma empírica.            

Resolve encrucillados, crebacabezas ou soupas de letras.            

Mostra interese por coñecer algúns elementos culturais ou 

xeográficos. 
           

COMPETENCIA DIXITAL            

Obtén información relevante na Internet ou noutros 

soportes sobre feitos ou fenómenos previamente 

delimitados. 
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INDICADORES DE LOGRO - COMPETENCIAS 
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Usa de forma guiada as tecnoloxías da información e a 

comunicación. 
           

APRENDER A APRENDER            

Utiliza o coñecemento dalgúns aspectos formais do código 

da lingua estranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonoloxía), en 

diferentes contexos de comunicación, como instrumento de 

aprendizaxe. 

           

Aplica os coñecementos do sistema lingüístico específicos 

da lingua estranxeira (fonéticos, léxicos, estructurais e 

funcionais) para que as producións de textos orais sexan 

correctas. 

           

Identifica e xestiona algunhas estratexias utilizadas e 

materiais ofrecidos polo libro de texto para progresar na 

aprendizaxe. 

           

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS            

Demostra interese por outras culturas.            

Relaciona a cultura da lingua estranxeira coa súa propia.            

Acepta e practica as normas de convivencia establecidas.            
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INDICADORES DE LOGRO - COMPETENCIAS 
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Traballa en parellas e grupos aceptando o seu papel neses 

agrupamentos. 
           

SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR            

Utiliza o coñecemento dalgúns aspectos formais do código 

da lingua estranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonoloxía), en 

diferentes contextos de comunicación, como instrumento 

de autocorrección das producións propias e para 

comprender mellos as alleas. 

           

Utiliza procesos de autoavaliación.            

Utiliza as estratexias para facilitar a continuidade da 

comunicación. 
           

Comunícase oralmente participando en conversacións e en 

simulacións sobre temas coñecidos ou traballados 

previamente.  

           

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS            

Identifica algúns elementos culturais propios dos países e 

culturas onde se fala a lingua estranxeira. 
           

Demostra valores de iniciativa, creatividade e imaxinación.            
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INDICADORES DE LOGRO - COMPETENCIAS 
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Aprecia, goza e participa nas actividades relacionadas coas 

biografías de personaxes famosos e interesantes para a súa 

idade. 
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RÚBRICA DE AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

A modo de rúbrica para avaliar os estándares de aprendizaxe en cada unidade, inclúese un cadro modelo, 

que se pode utilizar para cada unha das unidades do método, e que se deberá cubrir indicando a actividade 

concreta da unidade que avalía cada estándar de aprendizaxe, o nivel de adquisición e o instrumento para 

avaliar que se empregou. 

Os estándares de aprendizaxe agrupáronse nos catro bloques lingüísticos (comprensión oral, produción oral, 

comprensión escrita e  produción escrita). Os instrumentos para avaliar e os niveis de adquisición que se 

especificaron son os máis xerais, pero cada profesor/a pode ter as súas propias necesidades e adaptará o 

cadro segundo conveña. CAMBIAR DE SITIO 
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PROGRAMACIÓN 2º ESO 

3. Competencias clave 

 

a) As competencias clave e a súa descrición 

 
As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das competencias clave por parte 

da cidadanía, como condición indispensábel para lograr que os individuos alcancen un pleno 

desenvolvemento persoal, social e profesional que se axuste ás demandas dun mundo globalizado e faga 

posíbel o desenvolvemento económico, vinculado ao coñecemento. 

 

As competencias clave son esenciais para o benestar das sociedades europeas, o crecemento económico e a 

innovación, e descríbense os coñecementos, as capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha 

delas. 

 

A proposta de aprendizaxe por competencias favorecerá, por tanto, a vinculación entre a formación e o 

desenvolvemento profesional e ademais facilitará a mobilidade de estudantes e profesionais. 

 

As competencias clave no Sistema Educativo Español son as seguintes: 

 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

3. Competencia dixital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociais e cívicas 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

7. Conciencia e expresións culturais 

 

En cada materia inclúense referencias explícitas acerca da súa contribución a aquelas competencias clave ás 

que se orienta en maior medida. Doutra banda, tanto os obxectivos como a propia selección dos contidos 

buscan asegurar o desenvolvemento de todas elas. Os criterios de avaliación serven de referencia para 

valorar o grao progresivo de adquisición. 
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1. Competencia en comunicación lingüística 
 

Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de 

representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do 

coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. 

 

Con distinto nivel de dominio e formalización -especialmente en lingua escrita-, esta competencia significa, 

no caso das linguas estranxeiras, poder comunicarse nalgunhas delas e, con iso, enriquecer as relacións 

sociais e desenvolverse en contextos distintos ao propio. Así mesmo, favorécese o acceso a máis e diversas 

fontes de información, comunicación e aprendizaxe. 

 

En resumo, para o adecuado desenvolvemento desta competencia resulta necesario abordar a análise e a 

consideración dos distintos aspectos que interveñen nela, debido á súa complexidade. Para iso, débese 

atender aos cinco compoñentes que a constitúen e ás dimensións nas que se concretan: 

 

– O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a gramatical, a semántica, a 

fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica (a articulación correcta do son a partir da representación 

gráfica da lingua). 

– O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: a sociolingüística (vinculada coa 

adecuada produción e recepción de mensaxes en diferentes contextos sociais); a pragmática (que 

inclúe as microfuncións comunicativas e os esquemas de interacción); e a discursiva (que inclúe as 

macrofuncións textuais e as cuestións relacionadas cos xéneros discursivos). 

– O compoñente sociocultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento do mundo e 

a dimensión intercultural. 

– O compoñente estratéxico permítelle ao individuo superar as dificultades e resolver os problemas 

que xorden no acto comunicativo. Inclúe tanto destrezas e estratexias comunicativas para a lectura, 

a escritura, a fala, a audición e a conversación, coma destrezas vinculadas co tratamento da 

información, a lectura multimodal e a produción de textos electrónicos en diferentes formatos; 

tamén forman parte deste compoñente as estratexias xerais de carácter cognitivo, metacognitivo e 

socioafectivas que o individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na 

aprendizaxe das linguas estranxeiras. 

– O compoñente persoal intervén na interacción comunicativa en tres dimensións: a actitude, a 

motivación e os trazos de personalidade. 

 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
 

A competencia matemática implica a aplicación do razoamento matemático e as súas ferramentas para 

describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 

Esta competencia require coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, as operacións e as 
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representacións matemáticas, e a comprensión dos termos e conceptos matemáticos. 

O uso de ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a aplicación dos principios 

e procesos matemáticos en distintos contextos.  

Trátase da importancia das matemáticas no mundo e de utilizar os conceptos, procedementos e 

ferramentas para aplicalos na resolución dos problemas que poidan xurdir nunha situación determinada ao 

longo da vida.  

A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, o respecto aos 

datos e a veracidade. 

Xa que logo, para o adecuado desenvolvemento da competencia matemática resulta necesario abordar 

catro áreas relativas aos números, a álxebra, a xeometría e a estatística, interrelacionadas de formas 

diversas, a través da cantidade, o espazo e a forma, o cambio e as relacións, e a incerteza e os datos. 

 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento ao mundo 

físico e á interacción responsábel con el para a conservación e mellora do medio natural, a protección e 

mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos. Estas competencias contribúen ao 

desenvolvemento do pensamento científico e capacitan a cidadáns responsábeis e respectuosos que 

desenvolven xuízos críticos sobre os feitos científicos e tecnolóxicos que se suceden ao longo dos tempos, 

pasados e actuais. Estas competencias han de capacitar para identificar, expor e resolver situacións da vida 

cotiá, igual que se actúa fronte aos retos e problemas propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 

Para o adecuado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resultan necesarios 

coñecementos científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía. 

Así mesmo, hanse de fomentar as destrezas para utilizar e manipular ferramentas e máquinas tecnolóxicas, 

e utilizar datos e procesos científicos para alcanzar un obxectivo. 

Hanse de incluír actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos asociados á ciencia e á 

tecnoloxía, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a valoración do coñecemento 

científico, e o sentido da responsabilidade en relación á conservación dos recursos naturais, ás cuestións 

ambientais e á adopción dunha actitude adecuada para lograr unha vida física e mental saudábel nun 

contorno natural e social. 

 

Os ámbitos que se deben abordar para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son os 

sistemas físicos, os sistemas biolóxicos, os sistemas da Terra e do Espazo, e os sistemas tecnolóxicos. 

Por último, a adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require a formación e práctica na 

investigación científica e na comunicación da ciencia. 

 

3. Competencia dixital 
 

Esta competencia consiste en dispor de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, e 

para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o acceso á información 

até a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da 

información e da comunicación como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse.  
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Implica ser unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar a 

información e as súas fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén, ter unha actitude 

critica e reflexiva na valoración da información dispoñíbel, contrastándoa cando é necesario, e respectar as 

normas de conduta socialmente acordadas para regular o uso da información e as súas fontes nos distintos 

soportes. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario abordar a información, a 

análise e a interpretación da mesma, a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de 

problemas, tanto teóricos coma técnicos. 

 

4. Aprender a aprender 
 

Aprender a aprender supón dispor de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuar 

aprendendo de maneira cada vez máis eficaz e autónoma, de acordo aos propios obxectivos e necesidades. 

 

Aprender a aprender implica a conciencia, xestión e control das propias capacidades e coñecementos desde 

un sentimento de competencia ou eficacia persoal, e inclúe tanto o pensamento estratéxico como a 

capacidade de cooperar, de se autoavaliar, e o manexo eficiente dun conxunto de recursos e técnicas de 

traballo intelectual. Todo iso desenvólvese, a través de experiencias de aprendizaxe conscientes e 

gratificantes, tanto individuais coma colectivas. 

 

5. Competencias sociais e cívicas 
 

Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a 

sociedade, interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis diversificados, elaborar 

respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con outras persoas e grupos, 

conforme a normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. 

 

En concreto, a competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. Os elementos fundamentais 

desta competencia inclúen o desenvolvemento de certas destrezas como a capacidade de se comunicar 

dunha maneira construtiva en distintos contornos sociais e culturais, mostrar tolerancia, expresar e 

comprender puntos de vista diferentes, negociar sabendo inspirar confianza e sentir empatía. 

 

Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de colaboración, a seguridade 

nun mesmo e a integridade e honestidade. 
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A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, 

cidadanía e dereitos humanos e civís, así como da súa formulación na Constitución española, a Carta dos 

Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en declaracións internacionais, e da súa aplicación por parte de 

diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e internacional. 

 

As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao pleno respecto dos 

dereitos humanos e á vontade de participar na toma de decisións democráticas a todos os niveis, e implica 

manifestar o sentido da responsabilidade e mostrar comprensión e respecto dos valores compartidos, que 

son necesarios para garantir a cohesión da comunidade, baseándose no respecto dos principios 

democráticos. 

 

Por tanto, para o adecuado desenvolvemento destas competencias é necesario comprender o mundo no 

que se vive, en todos os aspectos sociais, culturais e humanos do mesmo. Pero tamén incorporan formas de 

comportamento individual que capacitan ás persoas para convivir en sociedade. 

 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
 

A competencia “sentido de iniciativa e espírito emprendedor” implica a capacidade de transformar as ideas 

en actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e 

xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio propio, co fin de 

alcanzar o obxectivo previsto. 

 

A adquisición desta competencia é determinante na formación de futuros cidadáns emprendedores, 

contribuíndo así á cultura do emprendemento. 

 

Entre os coñecementos que require a competencia “sentido de iniciativa e espírito emprendedor” inclúese 

a capacidade de recoñecer as oportunidades existentes para as actividades persoais, profesionais e 

comerciais. 

 

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia, resulta necesario abordar a capacidade creadora e 

de innovación, a capacidade proactiva para xestionar proxectos, a capacidade de asunción e xestión de 

riscos e manexo da incerteza, as calidades de liderado e traballo individual e en equipo, e por último, o 

sentido crítico e da responsabilidade. 

 

7. Conciencia e expresións culturais  
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Esta competencia implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta 

e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e 

goce persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. 

 

Incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e creadora e ao dominio 

daquelas capacidades relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder utilizalas como 

medio de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente manifestar interese pola participación na 

vida cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade 

coma doutras comunidades. 

 

Por tanto, require de coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a herdanza 

cultural a escala local, nacional e europea e o seu lugar no mundo. Comprende a concreción da cultura en 

diferentes autores e obras, xéneros e estilos, tanto das belas artes coma doutras manifestacións artístico-

culturais da vida cotiá. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión cultural resulta necesario 

abordar o coñecemento, estudo e comprensión de distintos estilos e xéneros artísticos e das principais 

obras e producións culturais e artísticas; a aprendizaxe das técnicas e recursos; o desenvolvemento da 

capacidade e intención de expresarse e comunicar ideas, experiencias e emocións propias; a potenciación 

da iniciativa, a creatividade e a imaxinación propias de cada individuo de face á expresión das propias ideas 

e sentimentos; o interese, aprecio, respecto, goce e valoración crítica das obras artísticas e culturais; a 

promoción da participación na vida e a actividade cultural da sociedade na que se vive; e por último, o 

desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina para a creación de calquera produción 

artística de calidade. 

 

 

 

b) Rúbrica de avaliación por competencias clave 

 

A continuación, inclúese un modelo a modo de rúbrica, para poder avaliar as competencias que se van 

adquirindo en cada unidade e, na última, de avaliación global, as competencias que se adquiriron ao longo 

do curso. 

 

Cada competencia desagregouse en distintos indicadores, que permitirán unha avaliación moito máis 

detallada da mesma. 
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Os instrumentos para avaliar que se especificaron son os máis xerais, pero cada profesor/a pode ter as súas 

propias necesidades e adaptará o modelo segundo conveña. 

 

No apartado para indicar a cualificación, enténdese que as abreviaturas corresponden a: IN (Insuficiente); 

SU (Suficiente); BE (Ben); NT (Notábel); SB (Sobresaliente).
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UNIDADE 1: SCHOOL DAYS 

 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Establece vínculos e relacións 

construtivas cos demais e co contorno, e 

achégase a novas culturas, que adquiren 

consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como 

motor da resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais 

en situacións comunicativas diversas e 

adapta a comunicación ao contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada 

situación, utilizando códigos e habilidades 

lingüísticas e non lingüísticas, así como 

regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información 

para comprender, compoñer e utilizar 

distintos tipos de textos, con intencións 

comunicativas ou creativas diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de 

descubrimento doutros contornos, 

idiomas e culturas, de fantasía e de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de 

discurso acordes á situación comunicativa 

en diferentes contextos sociais e 

culturais. 
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Ten conciencia das convencións sociais, 

dos valores e aspectos culturais e da 

versatilidade da linguaxe en función do 

contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta 

opinións distintas á propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas 

e emocións, e acepta e realiza críticas con 

espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e 

desenvólvese en contextos distintos ao 

propio, comunicándose nunha lingua 

estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de 

información, amplía o coñecemento 

sobre aspectos cuantitativos e espaciais 

da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo 

laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e 

precisión informacións, datos e 

argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior 

variedade de situacións e contextos, 

segue cadeas argumentais, identificando 

as ideas fundamentais, e estima e axuíza 

a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e 

valora o grao de certeza asociado aos 

resultados derivados dos razoamentos 

correctos. 

           

Identifica situacións que precisan 

elementos e razoamentos matemáticos, 

aplica estratexias de resolución de 

problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e 
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interpretar a realidade a partir da 

información dispoñíbel. 

Utiliza elementos e razoamentos 

matemáticos para interpretar e producir 

información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma 

decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias 

e mellora e preserva as condicións de 

vida propia e dos demais; ademais, 

desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos 

ámbitos da vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos 

que permiten a análise dos fenómenos 

desde os diferentes campos de 

coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo 

físico no que se desenvolven a vida e a 

actividade humana e interactúa co espazo 

circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación 

da realidade e na análise das mensaxes 

informativas e publicitarias, así como uns 

hábitos de consumo responsábel na vida 

cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as 

consecuencias duns ou outros modos de 

vida, e adopta unha disposición a unha 

vida física e mental saudábel, nun 

contorno natural e social tamén 

saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e 

obtén conclusións baseadas en probas 

para comprender e tomar decisións sobre 

o mundo físico e sobre os cambios que 

produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos 

científicos e técnicos, e teorías científicas 

básicas previamente comprendidas, e 

pon en práctica os procesos e actitudes 

propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 
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Recoñece a natureza, fortalezas e límites 

da actividade investigadora, como 

construción social do coñecemento ao 

longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, 

seguindo criterios de economía e eficacia, 

para satisfacer as necesidades da vida 

cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento 

científico, xunto con outras formas de 

coñecemento, e utiliza valores e criterios 

éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos 

naturais, coida o ambiente, fai un 

consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva 

como elementos clave da calidade de 

vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica 

información para transformala en 

coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial 

para informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as 

súas pautas de decodificación e 

transferencia, e aplica en distintas 

situacións e contextos o coñecemento 

dos diferentes tipos de información, as 

súas fontes, as súas posibilidades e a súa 

localización. 

           

Organiza a información, relaciona, 

analiza, sintetiza e fai inferencias e 

deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa 

nos esquemas previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de 

traballo intelectual na súa dobre función 

de transmisoras e xeradoras de 
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información e coñecemento. 

Procesa e xestiona información 

abundante e complexa, resolve 

problemas reais, toma decisións, traballa 

en contornos colaborativos e xera 

producións responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da 

natureza e do modo de operar dos 

sistemas tecnolóxicos, e do efecto que 

eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais 

de software e hardware que poidan 

xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e 

oriéntaa para conseguir obxectivos e fins 

estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo 

eficiente, e avalía e selecciona novas 

fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van 

aparecendo, en función da súa utilidade 

para acometer tarefas ou obxectivos 

específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, 

responsábel, crítica e reflexiva ao 

seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, 

contrastándoa cando é necesario. 

Respecta as normas de conduta 

acordadas socialmente para regular o uso 

da información e as súas fontes nos 

distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na 

aprendizaxe e continuar aprendendo de 

xeito cada vez máis eficaz e autónomo, de 

acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias 

capacidades e das estratexias necesarias 
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para desenvolvelas. 

Dispón dun sentimento de motivación, 

confianza nun mesmo e gusto por 

aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se 

aprende. 

           

Xestiona e controla de forma eficaz os 

procesos de aprendizaxe, optimizándoos 

e orientándoos a satisfacer obxectivos 

persoais. 

           

Saca proveito das propias 

potencialidades, aumentando 

progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, 

a concentración, a memoria, a 

comprensión e a expresión lingüística ou 

a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes 

para a recollida, selección e tratamento 

da información, incluídos os recursos 

tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e 

criticamente, coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos 

coñecementos previos e coa propia 

experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e 

longo prazo. 

           

Autoavalíase e autorregúlase, é 

responsábel, acepta os erros e aprende 

dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as 

propias capacidades e coñecementos 

desde un sentimento de competencia ou 

eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

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

Participa, toma decisións e elixe como 

comportarse en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os 

dereitos e deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas 

perspectivas á hora de analizar a 

realidade social e histórica do mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a 

comprensión da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades 

actuais, a súa crecente pluralidade e o 

seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á 

sociedade na que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude 

construtiva, mediante unha escala de 

valores baseada na reflexión crítica e no 

diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o 

seu punto de vista, aínda que sexa 

diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre 

os diferentes colectivos, especialmente 

entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de 

convivencia coherentes cos valores 

democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, 

solidaria e responsábel ante o 

cumprimento dos dereitos e obrigacións 

cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

           

Adquire valores como a responsabilidade, 

a perseveranza, o coñecemento dun 

mesmo e a autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e 

demora a necesidade de satisfacción 
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inmediata. 

Elixe con criterio propio, imaxina 

proxectos, e leva adiante as accións 

necesarias para desenvolver as opcións e 

plans persoais, responsabilizándose 

deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a 

cabo proxectos, elabora novas ideas, 

busca solucións e ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, 

coñece as fases de desenvolvemento dun 

proxecto, planifica, toma decisións, actúa, 

avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de 

mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén 

a motivación para lograr o éxito nas 

tarefas emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, 

laboral ou de lecer dispoñíbel, coas 

capacidades, desexos e proxectos 

persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, 

comprende os cambios como 

oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os 

problemas e atopa solucións en cada un 

dos proxectos vitais que emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para 

relacionarse, cooperar e traballar en 

equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes 

relacionadas co liderado de proxectos, as 

habilidades para o diálogo e a 

cooperación, a organización de tempos e 

tarefas, a capacidade de afirmar e 

defender dereitos ou a asunción de 

riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía 

accións ou proxectos individuais ou 

colectivos con creatividade, confianza, 

responsabilidade e sentido crítico. 
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7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora 

criticamente diferentes manifestacións 

culturais e artísticas, e utilízaas como 

fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e 

alleos. 

           

Avalía e axusta os procesos necesarios 

para alcanzar resultados, xa sexan no 

ámbito persoal ou no académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades 

e producións do mundo da arte e da 

cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a 

imaxinación e a creatividade para 

expresarse mediante códigos artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais 

técnicas, recursos e convencións das 

diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a 

persoa ou a colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do 

pensamento, das correntes estéticas, das 

modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na 

expresión de ideas, experiencias ou 

sentimentos a través de diferentes 

medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o 

dereito á diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder 

realizar creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de 

cultivar a propia capacidade estética e 

creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á 

conservación do patrimonio cultural e 
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artístico. 
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4. Obxectivos da ESO 

 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lles 
permitan: 
 
a) Asumir responsabelmente 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 da 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 aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 
 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a houber, 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. 
 
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. 
 
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. 
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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.  

 
5. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS EN RELACIÓN COS 

OBXECTIVOS E AS COMPETENCIAS CLAVE, E INDICACIÓN DO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

 Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao Mínimo Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais   

 a 

 c 

 d 

 i 

 

 

 

 

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

 Uso do contexto verbal 
e non verbal, e dos 
coñecementos 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 coñecementos 
referenciais sobre o 
tema. 

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

 Identificación de 
palabras clave. 

 Identificación dos 
recursos lingüísticos ou 
temáticos adquiridos.  

 Inferencia do 

significado probable 
das palabras ou das 
frases que descoñece.  

 B1.2. Tolerancia da 

comprensión parcial ou 

 B1.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
básicas de 
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 
coñecementos 
previos sobre a 
situación (quen fala a 
quen, con que 
intencións, onde e 
cando), que permiten 

inferencias do 
significado baseadas 
no contexto; uso dos 
coñecementos 
referenciais sobre o 
tema, así como 
identificación de 
palabras clave. 

 B1.2. Comprender 
instrucións moi 
básicas pronunciadas 
lentamente e 
claramente, e seguir 
indicacións sinxelas e 
breves que conteñan 

 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 formalidade entre 
as persoas 
interlocutoras e o 
propósito 
comunicativo. 

 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 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 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao Mínimo Competencias 
clave 

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.  

 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 o 
contido e o contexto. 

 Inferencia e 

formulación de 
hipóteses sobre 
significados a partir da 
comprensión dos 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos. 

 Reformulación de 
hipóteses a partir da 
comprensión de novos 
elementos.  

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 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, 
articulados 
pausadamente e con 
claridade, que 
conteñan narracións 
e/ou descricións moi 

sinxelas, que traten 
sobre asuntos moi 
previsibles da vida 
cotiá ou moi 
coñecidos.  

escolar. 

 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. 

 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 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).  

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 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 é 

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

 

 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 PLEB1.6. Comprende, 
nunha conversa 
informal na que 
participa, descricións, 

narracións, peticións 
de información e 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao Mínimo Competencias 
clave 

 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 e se 
poidan escoitar máis 
dunha vez.  

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. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 PLEB1.7. Identifica a 
información esencial 
de mensaxes sinxelas 
emitidas por medios 

audiovisuais sobre 
temas concretos e 
coñecidos (tempo 
atmosférico, noticias 
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. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción   

 a 

 c 

 d 

 e 

 i 

 

 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 

 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 

 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. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 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.  

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CSC 

 PLEB2.3. Fai 
presentacións breves 
e ensaiadas, ben 

- Conségueo. 

- Non o 

 CCL 

 CD 

 CCEC 
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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.  

 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  

 Lin
güísticos:  

 Modificación de 
palabras de 
significado 
parecido.  

 Definición ou 
parafraseo dun 
termo ou dunha 
expresión.  

 Petición de 

axuda ou 
clarificación. 

 Para

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 
educativo propios da 
súa idade e do seu 
nivel escolar, e se 
xustifiquen 
brevemente e de 
xeito básico 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 
contacto social en 

función da situación 
de comunicación, 
reformulando e 
rectificando se non se 

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.  

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CSC 

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

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 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. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 
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lingüísticos:  

 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 
prosódicos 
(pausas, ritmo, 

entoación) como 
substitutos dos 
marcadores 
discursivos para 
indicarlle ao 
destinatario ou 
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 
recoñecemento do 
desexo de falar das 
demais persoas. 

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 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 

 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. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 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. 

 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 
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actuación do 
interlocutor. 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos   

 a 

 c 

 d 

 i 

 

 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 sobre o 
contido e o contexto. 

 Inferencia e 
formulación de hipótese 
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. 

 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 esencial, 

os puntos máis 
relevantes e os 
detalles importantes 
en textos, tanto en 
formato impreso 
como en soporte 

 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). 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 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. 

 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 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 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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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 
persoal moi breve e 
sinxela en calquera 

soporte, identificando 
o rexistro formal ou 
informal, o propósito 
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. 

(por exemplo, sobre 
un tema curricular, 
un programa 
informático, unha 
cidade, un deporte ou 
o ambiente), sempre 
que poida reler as 
seccións difíciles. 

 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 ou do seu 
interese.  

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 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).  

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLB3.6. Comprende 

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

 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 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 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 lingüísticos 
e temáticos 
dispoñibles.  

 Recurso aos 
coñecementos 

 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 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 control 
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 
relacionada con 
temas cotiáns ou con 
materias do currículo. 

 B4.4. Cubrir 

 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. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 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, obxectos e 

lugares.  

 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLB4.3. Completa un 

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

 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 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 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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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. 

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

utilizan as redes 
sociais. 

 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 
invitación ou duns 
plans) e se expresan 

opinións de xeito 
sinxelo. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLB4.6. Fai unha 
presentación coidada 
dos textos escritos, en 
soporte impreso e 

dixital, utilizando 
correctamente as 
convencións 
ortográficas e os 
signos de puntuación. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 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. 

 B5.1. 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 

 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 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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 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 
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 (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 
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 

oración. 

 B5.3. Incorporar á 
produción do texto 
oral e 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. 

 B5.4. Na propia lingua, 
identificar diferenzas 
e semellanzas nos 
aspectos culturais 
visibles dos países 
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 todas 
as linguas que coñece 
para establecer 
similitudes e 
diferenzas coa nova 
lingua 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 
enriquecemento 

distinguen fonemas 
(nasalización, 
sonorización, etc.), e 
recoñecendo e 
producindo 
comprensiblemente 
patróns básicos de 
ritmo, entoación e 
acentuación de 
palabras e frases. 

 

 PLEB5.2. Escribe cun 

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

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB5.3. Utiliza as 
convencións básicas 

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, etc.) 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 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 
etnocéntricas. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLB5 5. Nas 
actividades de aula 
utiliza, para a 
comprensión e a 
elaboración de textos, 
o coñecemento 
adquirido noutras 
linguas sobre 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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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 
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 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 

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 
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. 

elementos 
morfolóxicos, 
sintácticos e 
discursivos, así como 
os procesos de 
realización das 
actividades 
lingüísticas de 
comprensión e 
produción. 

- Non o 
consegue 

 

 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). 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB5.7. Coñece e 
utiliza un vocabulario 
oral e escrito básico e 

suficiente para 
comprender e 
elaborar textos 
sinxelos propios do 
seu nivel educativo. 

 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 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 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 CD 
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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 discurso. 

 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 
preferencias e 
expresión de opinións 

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

 B5.7. Estruturas 
sintáctico-discursivas 
propias de cada idioma. 

plurilingüe. 
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Estruturas sintáctico-discursivas do inglés incluídas en New Action ESO 2 que se desenrolarán ó longo 

deste curso: 

 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because 

(of)); finalidade (to- infinitive; for); comparación (bigger (than); more dangerous (than); resultado (so…); 

condición (if).  

- Relacións temporais (while).  

- Afirmación (affirmative sentences).  

- Exclamación (What + a + noun, e. g. What a Future!; exclamatory sentences and phrases, e. g. It was 

great!).  

- Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. It never rains but it pours.), nobody, 

nothing).  

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is it?).  

- Expresión do tempo: pasado (Past Simple and Past Continuous); presente (Present Simple and Present 

Continuous); futuro (be going to; will; Present Continuous with future meaning).  

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple); habitual (simple tenses 

(+ Adv., e. g. usually)); incoativo (start -ing); terminativo (stop -ing).  

- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can); 

posibilidade/probabilidade (can); necesidade (must); obrigación (must; imperative); permiso (could); 

intención (Present Continuous).  

- Expresión da existencia (e. g. There isn’t gravity in space.); a entidade (count/uncount nouns; pronouns 

(relative, reflexive/emphatic); determiners); a calidade (e. g. very good at writing).  

- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, 

none. Degree: e. g. really; quite).  

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

arrangement).  

- Expresión do tempo (points (e. g. at three o’clock); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; 

early; late) of time; duration (from…to; during; until); anteriority (already; (not) yet); posteriority (later); 

sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).  

- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily). 
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6. RÚBRICA DE AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

A modo de rúbrica para avaliar os estándares de aprendizaxe en cada unidade, inclúese un cadro modelo, 

que se pode utilizar para cada unha das unidades do método, e que se deberá cubrir indicando a actividade 

concreta da unidade que avalía os estándares de aprendizaxe, o nivel de adquisición e o instrumento para 

avaliar que se empregou. 

 

Os instrumentos para avaliar e os niveis de adquisición que se especificaron son os máis xerais, pero cada 

profesor/a pode ter as súas propias necesidades e adaptará o cadro segundo conveña. 

Unidade 1: SCHOOL DAYS 

Estándares de aprendizaxe 

Instrumento para avaliar Nivel de adquisición 

P
ro

b
a 

es
cr

it
a 

P
ro

b
a 

o
ra

l 

Po
rt

fo
lio

 

O
u

tr
o

s 

C
o

n
sé

gu
eo

 

N
o

n
 o
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o

n
se

gu
e 

to
ta

lm
en

te
 

C
o

n
sé

g
u

e
o
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o

n
 

d
if

ic
u

lt
ad

e
 

N
o

n 
o 

co
n

se
gu

e 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 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 
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. 

        

 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. 

        

 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 
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profesión).  

 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 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. 

        

 PLEB1.7. Identifica a información esencial 
de mensaxes sinxelas emitidas por medios 
audiovisuais sobre temas concretos e 
coñecidos (tempo atmosférico, noticias 
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. 

        

Actividades 

SB: px.11- ex. 6,7; px.18- ex. 2, 3: px.15- ex. 9 

Vídeo px. 18:  Anisha and Friends. Espisode 1 

Culture Video,px. 13: What we do after school 

 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 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. 

        

 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.  

        

 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 
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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), 
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. 

        

 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. 

        

 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. 

 

        

Actividades 

SB: px.12- ex. 2; px.13- Action!; px.15- ex. 8; px.18- ex. 4, Action!, Vídeo Anisha and Friends 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 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). 

        

 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 
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relacionados con asuntos do seu interese, 

nos ámbitos persoal e educativo e 
ocupacional moi básico. 

 

 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. 

        

 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 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).  

        

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

 

        

Actividades 

SB: px.10- Horarios; px.13- ex. 3, 5; px. 15- Culture; px.17- ex.4, 6; px.19- ex. 5; px.114 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 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. 

        

 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, obxectos e lugares.  

 

        

 PLB4.3. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa aos seus 
datos, aos seus intereses ou ás súas 
afeccións. 

 

        

 PLB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes 
breves en soporte impreso e dixital, en 
situacións de comunicación reais ou 
simuladas, relacionados con actividades e 
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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. 

 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 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. 

        

Actividades 

SB: px.11- Action!; px.13- Action!, px.15- Grammar in Action; px.19- Writing in Action 

WB: px.135- Portfolio 

BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL 

 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. 

 

        

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

        

 PLEB5.3. Utiliza as convencións básicas 
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, etc.) 

        

 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 
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etnocéntricas. 

 PLB5 5. Nas actividades de aula utiliza, 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. 

        

 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). 

        

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

 

        

 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. 

        

Actividades 

Tal como di o Decreto 86/2015 de 25 de xuño (DOG do 29/06/2015): Os estándares do Bloque 5 están 

integrados e, por tanto, son avaliados coas mesmas actividades empregadas nos bloques 1 a 4. 

 

(Para o resto das unidades que compoñen o libro consultarase a proposta de 

programación da editorial) 

De seguido incluimos una táboa de equivalencias para consultar os niveis de adquisición de cada un dos 

estándares de aprendizaxe de cada bloque lingüístico: 

Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Conségueo Non o consegue totalmente 

 

Conségueo con dificultade Non o consegue 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

Comprende fórmulas básicas de 
relación social  e identifica a 

relación de formalidade entre os 
interlocutores e o propósito 
comunicativo. 

 

Comprende algunhas fórmulas 
básicas de relación social e 

identifica a maioría das 
veces, a relación de 
formalidade entre os 
interlocutores e o propósito 
comunicativo. 

Non sempre comprende fórmulas 
básicas de relación social e 

apenas identifica a relación de 
formalidades entre os 
interlocutores ou o propósito 
comunicativo. 

Non comprende 
fórmulas básicas de 

relación social nin 
identifica a relación 
de formalidades 
entre os 
interlocutores nin o 
propósito 
comunicativo. 
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Conségueo Non o consegue totalmente 

 

Conségueo con dificultade Non o consegue 

Comprende instrucións e textos 
breves, que conteñan 
vocabulario habitual na súa 

idade e no seu contexto escolar. 

Comprende algunhas instrucións e 
textos breves, que conteñan 
vocabulario habitual na súa 

idades e no seu contexto 
escolar. 

Comprende certas instrucións e 
textos breves, que conteñan 
vocabulario habitual na súa 

idades e no seu contexto 
escolar. 

Non comprende 
instrucións nin 
textos breves que 

conteñan 
vocabulario 
habitual na súa 
idade e no seu 
contexto escolar. 

Comprende o esencial en 

situacións de comunicación, 
con frases sinxelas e temas 
habituais para a súa idade, 
sempre que se fale 
pausadamente e con claridade. 

 

Comprende apenas o esencial en 

situacións de comunicación, 
con frases sinxelas e temas 
habituais para a súa idade, 
aínda que se fale 
pausadamente e con 
claridade. 

Comprende parcialmente o 

esencial en situacións de 
comunicación, con frases 
sinxelas e temas habituais 
para a súa idade, aínda que se 
fale pausadamente e con 
claridade.  

Non comprende o 

esencial  en  
situacións de 
comunicación, nin 
frases sinxelas  
sobre temas 
habituais para a súa 
idade aínda que se 
fale pausadamente 
e con claridade. 

Distingue, co apoio da imaxe, as 
ideas principais e información 
relevante en presentacións 
sobre temas educativos sinxelos 
ou do seu interese. 

Apenas distingue, co apoio da 
imaxe, as ideas principais e a 
información relevante en 
presentacións sobre temas 
educativos sinxelos ou do seu 
interese. 

Distingue, nalgunhas ocasións, co 
apoio da imaxe, as ideas 
principais e a información 
relevante en presentacións 
sobre temas educativos 
sinxelos ou do seu interese. 

Non distingue, nin co 
apoio da imaxe, as 
ideas principais nin 
a información 
relevante en 
presentacións sobre 
temas educativos 

sinxelos ou do seu 
interese. 

Identifica o sentido xeral dunha 
conversa informal espontánea,  
sobre temas cotiáns e de 
interese persoal, articulada con 

claridade e  velocidade media. 

 

 

Identifica, nalgunhas ocasións, o 
sentido xeral dunha conversa 
informal espontánea , sobre 
temas cotiáns  e de interese 

persoal, articulada con 
claridade e velocidade media. 

Identifica parte do sentido xeral 
dunha conversa informal 
espontánea, sobre temas cotiáns 
e de interese persoal, articulada 

con claridade e velocidade 
media. 

Non identifica o sentido 
xeral dunha 
conversa informal 
espontánea, sobre 

temas cotiáns e de 
interese persoal, 
articulada con 
claridade e 
velocidade media.  

Comprende, nunha conversa 

informal   descricións, peticións 
de información e expresión dos 
gustos , cando se lle fala con 
claridade. 

Comprende, nunha conversa 

informal, algunhas 
descricións, peticións de 
información e expresión dos 
gustos, cando se lle fala con 
claridade. 

Comprende, nunha conversa 

informal, certas descricións, 
peticións de información e 
expresión dos gustos, cando 
se lle fala con claridade. 

Non comprende nunha 

conversa informal 
descricións, nin 
peticións de 
información ou 
expresión dos 
gustos, aínda que 
se lle fale con 
claridade. 

Identifica a información esencial 

de mensaxes sinxelas emitidas 
por medios audiovisuais 
pronunciadas con lentitude e 
claridade. 

Identifica parte da información 

esencial de mensaxes  sinxelas 
emitidas por medios audiovisuais  
pronunciadas con lentitude e 
claridade. 

Identifica certa información 

esencial de mensaxes 
sinxelas emitidas por medios 
audiovisuais pronunciadas 
con lentitude e claridade. 

Non identifica a parte 

esencial de mensaxes 
sinxelas  emitidas por 
medios audiovisuais 
pronunciadas con 
lentitude e claridade. 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción  

Interactúa nas actividades de aula 
cunha pronuncia comprensible, 

e persevera no seu uso. 

Interactúa nalgunhas ocasións, nas 
actividades de aula cunha 

pronuncia en ocasións 

Apenas interactúa nas actividades 
de aula cunha pronuncia non 

completamente comprensible 

Non interactúa nas 
actividades de aula 

cunha pronuncia 
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Conségueo Non o consegue totalmente 

 

Conségueo con dificultade Non o consegue 

comprensible e non sempre 
persevera no seu uso.  

e nalgunhas ocasións , desiste 
no seu uso. 

comprensible nin 
persevera no seu uso. 

Amosa unha actitude positiva polo 

uso da lingua estranxeira e 
manifesta interese e respecto 
polas achegas dos seus 
compañeiros e compañeiras. 

Amosa, en ocasións, unha actitude 

positiva polo uso da lingua 
estranxeira e manifesta certo 
interese e respecto polas 
achegas dos seus compañeiros e 
compañeiras. 

Non sempre amosa unha actitude 

positiva polo uso da lingua 
extranxeira nin manifesta 
pleno interese ou respecto 
polas achegas dos seus 
compañeiros e compañeiras. 

Non amosa unha 

actitude positiva 
polo uso da lingua 
estranxeira nin 
manifesta interesse 
nin respecto polas 
achegas dos seus 
compañeiros e 
compañeiras. 

Fai presentacións breves e 
ensaiadas sobre temas do seu 
interese e responde a preguntas 
breves e sinxelas sobre o 
contido destas.  

Fai, nalgunhas ocasións, 
presentacións breves e 
ensaiadas sobre temas do seu 
interese e responde a certas 
preguntas breves e sinxelas 
sobre o contido destas. 

Apenas fai presentacións breves e 
ensaiadas, sobre temas do seu 
interese e non sempre pode 
responder a preguntas breves e 
sinxelas sobre o contido destas. 

Non fai presentacións 
breves e ensaiadas 
sobre temas do seu 
interese nin responde 
a preguntas breves e 
sinxelas sobre o 
contido destas. 

Desenvólvese correctamente en 
xestións e transaccións cotiás, 
seguindo normas de cortesía 
básicas, sempre que a persoa 
interlocutora coopere. 

Desenvólvese con certa corrección 
en xestións e transaccións 
cotiás, seguindo normas de 
cortesía básicas, sempre que a 
persoa interlocutora coopere. 

Desenvólvese con dificultade en 
xestións e transaccións cotiás, 
seguindo normas de cortesía 
básicas, sempre que a persoa 
interlocutora coopere. 

Non se desenvolve 
correctamente en 
xestións e 
transaccións cotiás, 
seguindo normas 
de cortesía  básicas, 

aínda que a persoa 
interlocutora 
coopere. 

Participa en conversas informais 
cunha pronuncia comprensible, 

intercambia información e 
expresa opinións e puntos de 
vista, fai invitacións e 
ofrecementos e pide e dá 
indicacións  

Participa, en ocasións, en 
conversas informais cunha 

pronuncia non sempre 
comprensible, intercambia 
algunha información e expresa 
algunhas opinións e puntos de 
vista, fai en certos casos, 
invitacións e ofrecementos e 
pide ou dá indicacións. 

Apenas participa en conversas 
informais cunha pronuncia non 

sempre comprensible; 
intercambia   información con 
dificultade e non sempre é quén 
de expresar opinións e puntos 
de vista , facer invitacións ou 
ofrecementos ou pedir e dar 
indicacións. 

Non participa en 
conversas informais 

cunha pronuncia 
comprensible, nin 
intercambia 
información nin 
expresa opinións  nin 
puntos de vista, nin 
fai invitacións nin 
ofrecementos, nin 
pide ou dá indicacións 
nin discute para 
realizar unha 
actividade conxunta. 

Colabora coas demais persoas na 
tarefa da comunicación e 
manifesta interese e respecto 
polas achegas dos seus 
compañeiros e compañeiras. 

Colabora parcialmente coas 
demais persoas na tarefa da 
comunicación e manifesta certo 
interese e respecto polas 
achegas dos seus compañeiros e 

compañeiras. 

Apenas colabora coas demais 
persoas na tarefa da 
comunicación e manifesta 
escaso interese ou respecto 
polas achegas dos seus 

compañeiros e compañeiras. 

Non colabora coas 
demais personas na 
tarefa da 
comunicación nin 
manifesta interese 

nin respecto polas 
achegas dos seus 
compañeiros e 
compañeiras. 
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Conségueo Non o consegue totalmente 

 

Conségueo con dificultade Non o consegue 

Toma parte nunha conversa 
formal ou entrevista moi 
sinxela, intercambiando 

información suficiente e básica 
de carácter persoal e sobre 
hábitos, gustos ou estudos,  
sempre que o interlocutor 
coopere, falando amodo e con 
claridade. 

 

Case sempre, toma parte nunha 
conversa formal ou entrevista 
moi sinxela, intercambiando 

información suficiente e 
básica de carácter persoal e 
sobre hábitos, gustos ou 
estudos, sempre que o 
interlocutor coopere, falando 
amodo e con claridade. 

Toma parte, con certa dificultade, 
nunha conversa formal ou 
entrevista moi sinxela, 

intercambiando información 
suficiente e básica de carácter 
persoal e sobre hábitos, gustos 
ou estudos, sempre que o 
interlocutor coopere, falando 
amodo e con claridade. 

Non toma parte nunha 
conversa formal ou 
entrevista moi sinxela  

nin intercambia 
información 
suficiente e básica de 
carácter persoal e 
sobre habitos, gustos 
ou estudos, aínda que 
o interlocutor 
coopere, falando 
amodo e con 
claridade.  

Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

Segue, con axuda da imaxe, 

instrucións sinxelas de 
funcionamento e manexo de 
aparellos electrónicos, así como 
instrucións básicas e predicibles 
para a realización de 
actividades e normas de 
seguridade. 

Segue, nalgunhas ocasións, con 

axuda da imaxe, instrucións 
sinxelas de funcionamiento e 
manexo de aparellos 
electrónicos, así como 
instruccións básicas e 
predicibles para a realización de 
actividades e normas de 
seguridade. 

Segue, en certas ocasións, con 

axuda da imaxe, instrucións 
sinxelas de funcionamiento e 
manexo  de aparellos 
electróinicos, así como 
instruccións básicas e 
predicibles para a realización de 
actividades e normas de 
seguridade. 

Non segue, con axuda 

da imaxe, instrucións 
sinxelas de 
funcionamento e 
manexo de aparellos 
electrónicos , así 
como instrucións 
básicas e predicibles 
para a realización de 
actividades e normas 
de seguridade. 

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. 

 

Entende, parcialmente, 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. 

Apenas 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. 

Non 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. 

Entende información específica 

esencial en páxinas web e 
outros materiais de referencia 
ou consulta claramente 
estruturados e nun rexistro 
estándar sobre temas do seu 
interese  

Entende algunha información 

específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de 
referencia ou consulta 
claramente estruturados e nun 
rexistro estándar sobre temas do 
seu interese. 

Entende certa información 

específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de 
referencia ou consulta 
claramente estruturados e nun 
rexistro estándar sobre temas do 
seu interese. 

Non entende 

información 
específica esencial en 
páxinas web e outros 
materiais de 
referencia ou consulta 
claramente 
estructurados e nun  
rexistro estándar 
sobre temas do seu 

interese. 

Comprende correspondencia 
persoal en calquera formato e 
en rexistro estándar na que, de 
xeito sinxelo, se fale de si 
mesmo/a; se describan persoas, 

obxectos e lugares; se narren 
acontecementos pasados, 
presentes e futuros, reais ou 

Comprende parcialmente 
correspondencia persoal en 
calquera formato e en rexistro 
estándar na que de xeito 
sinxelo, se fale de si mesmo/a; 

se describan persoas, obxectos e 
lugares; se narren 
acontecementos pasados, 

Apenas comprende 
correspondencia persoal en 
calquera formato e en 
rexistro estándar na que de 
xeito sinxelo, se fale de si 

mesmo/a;  se describan 
persoas, obxectos e lugares; 
se narren acontecementos 

Non comprende 
correspondencia 
persoal en calquera 
formato e en rexistro 
estándar na que , de 

xeito sinxelo, se fale 
de si mesmo/a; se 
describan persoas, 
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Conségueo Non o consegue totalmente 

 

Conségueo con dificultade Non o consegue 

imaxinarios; se expresen 
sentimentos, desexos e opinións 
sobre temas xerais, coñecidos 
ou do seu interese.  

presentes e futuros, reais ou 
imaxinarios; se expresen 
sentimentos, desexos e opinións 
sobre temas xerais, coñecidos 
ou do seu interese.  

pasados, presentes e futuros, 
reais ou imaxinarios; se 
expresen sentimentos, 
desexos e opinións sobre 
temas xerais, coñecidos ou 
do seu interese.  

obxectos e lugares; se 
narren 
acontecementos 
pasados, presentes e 
futuros, reais ou 
imaxinarios; se 
expresen sentimentos, 

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

Entende información básica de 

correspondencia formal na que 
se informa sobre asuntos do seu 
interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional. 

Entende algunha información 

básica de correspondencia 
formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese no 
contexto persoal , educativo ou 
ocupacional. 

Entende certa información básica 

de correspondencia formal na 
que se informa sobre asuntos do 
seu interese no contexto persoal 
, educativo ou ocupacional. 

Non entende 

información básica de 
correspondencia 
formal na que se 
informa sobre asuntos 
do seu interese no 
contexto persoal, 
educativo ou 
ocupacional. 

Comprende con fluidez textos de 

historias de ficción adaptados 
para o seu nivel. 

 

Comprende con relativa fluidez 

textos de historias de ficción 
adaptados para o seu nivel. 

Comprende con escasa fluidez 

textos de historias de ficción 
adaptados para o seu nivel. 

Non comprende con 

fluidez textos de 
historias de ficción 
adaptados para o 
seu nivel. 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  

Utiliza estratexias que faciliten o 
proceso de escritura. 

Utiliza algunhas estratexias que 
faciliten o proceso de escritura. 

Apenas utiliza estratexias que 
faciliten o proceso da escritura. 

Non utiliza estratexias 
que faciliten o 
proceso da escritura. 

Escribe textos moi breves en 
formato convencional, 
describindo de xeito sinxelo 
situacións, persoas, obxectos e 

lugares.  

 

Escribe algúns textos moi breves 
en formato convencional, 
describindo con certa 
dificultade  situacións, 

persoas, obxectos e lugares 

Escribe certos textos moi breves 
en formato convencional, 
describindo con dificultade 
situacións, persoas, obxectos e 

lugares. 

Non escribe textos moi 
breves en formato 
convencional, 
describindo de 

xeito sinxelo 
situacións, persoas, 
obxectos e lugares. 

Completa un cuestionario sinxelo 
con información persoal e 
relativa aos seus datos, aos seus 

intereses ou ás súas afeccións. 

 

Completa parcialmente un 
cuestionario sinxelo con 
información persoal e relativa 

aos seus datos, aos seus 
intereses ou ás súas afeccións. 

 

Completa con dificultade un 
cuestionario sinxelo con 
información persoal e relativa 

aos seus datos, aos seus 
intereses ou ás súas afeccións.  

Non completa un 
cuestionario 
sinxelo con 

información 
persoal e relativa 
aos seus datos, aos 
seus intereses ou ás 
súas afeccións. 

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, 

En ocasións, escribe notas, 

anuncios e mensaxes breves 
en soporte impreso e dixital, 
en situacións de 
comunicación reais ou 
simuladas, relacionados con 
actividades e situacións da 

Apenas, 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 

Non escribe notas, 

anuncios ou 
mensaxes breves en 
soporte impreso e 
dixital, en 
situacións de 
comunicación reais 
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Conségueo Non o consegue totalmente 

 

Conségueo con dificultade Non o consegue 

respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 

vida cotiá e do seu interese 
persoal, respectando as 
convencións e as normas de 
cortesía. 

do seu interese persoal, 
respectando as convencións e 
as normas de cortesía. 

ou simuladas, 
relacionados con 
actividades e 
situacións da vida 
cotiá e do seu 
interese persoal, 
respectando as 

convencións e as 
normas de cortesía. 

Escribe correspondencia persoal 
na que se establece e mantén o 
contacto social, se intercambia 

información , se describen en 
termos sinxelos sucesos 
importantes e experiencias 
persoais , se dan instrucións 
sinxelas, se fan e aceptan 
ofrecementos e suxestións e se 
expresan opinións de xeito 
sinxelo. 

Escribe algunha 
correspondencia persoal na 
que se establece e mantén o 

contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en termos sinxelos 
sucesos importantes e 
experiencias persoais , se dan 
instrucións sinxelas, se fan e 
aceptan ofrecementos e 
suxestións e se expresan 
opinións de xeito sinxelo. 

 

Escribe, con certa dificultade, 
correspondencia persoal na 
que se establece e mantén o 
contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en termos sinxelos 
sucesos importantes e 
experiencias persoais , se dan 
instrucións sinxelas, se fan e 
aceptan ofrecementos e 

suxestións e se expresan 
opinións de xeito sinxelo. 

Non escribe 
correspondencia 
persoal na que se 

establece e mantén o 
contacto social, se 
intercambia 
información ,  se 
describen en termos 
sinxelos sucesos 
importantes e 
experiencias persoais 
, se dan instrucións 
sinxelas, se fan e 
aceptan ofrecementos 
e suxestións e se 

expresan opinións de 
xeito sinxelo. 

Fai unha presentación coidada dos 
textos escritos, en soporte 
impreso e dixital, utilizando 

correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de 
puntuación. 

Fai unha presentación regular dos 
textos escritos, en soporte 
impreso e dixital, utilizando 

con certa corrección as 
convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

Apenas fai unha presentación 
coidada dos textos escritos, 
en soporte impreso e dixital, 

utilizando con relativa 
corrección as convencións 
ortográficas e os signos de 
puntuación. 

Non fai unha 
presentación 
coidada dos textos  

escritos, en soporte 
impreso e dixital, 
utilizando 
correctamente  as 
convencións 
ortográficas e os 
signos de 
puntuación. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  

Utiliza a lingua estranxeira na 

maioría das súas intervencións 
nas actividades de aula, e na 
participación en simulacións 
con diversos fins 
comunicativos, e recoñece e 
produce comprensiblemente 
patróns básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de 

palabras e frases. 

 

Utiliza a lingua extranxeira 

nalgunhas das súas 
intervencións nas actividades 
de aula, e na participación en 
simulacións con diversos fins 
comunicativos e recoñece e 
produce en ocasións patróns 
básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e 

frases. 

Utiliza con dificultade, a lingua 

estranxeira na maoiría das súas 
intervencións nas actividades de 
aula, e na participación en 
simulacións con diversos fins 
comunicativos e recoñece e 
produce en certas ocasións 
patróns básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de 

palabras e frases.  

Non utiliza a lingua 

estranxeira na 
maoiría das súas 
intervencións  nas 
actividades de aula 
, e na participación 
en simulacións con 
diversos fins 
comunicativos , e 

non recoñece nin 
produce 
comprensiblemente 
patróns básicos de 
ritmo, entoación e 
acentuación de 
palabras e frases. 

Escribe cun dominio ortográfico 

suficiente para facer 

Escribe con relativo dominio 

ortográfico suficiente para facer 

Apenas escribe con dominio 

ortográfico suficiente como 

Non escribe cun 

dominio 
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Conségueo Non o consegue totalmente 

 

Conségueo con dificultade Non o consegue 

comprensibles os textos, sen 
cometer erros moi básicos sobre 
as regularidades ortográficas 
máis relevantes.  

comprensibles os textos, sen 
apenas cometer erros moi 
básicos sobre as regularidades 
ortográficas máis relevantes. 

para facer comprensibles os 
textos, cometendo certos 
erros moi básicos sobre as 
regularidades ortográficas  
máis relevantes. 

ortográfico 
suficiente para 
facer comprensible 
os textos, e comete 
erros moi básicos  
sobre as 
regularidades 

ortográficas máis 
relevantes. 

Utiliza as convencións básicas 
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 

comunicativo. 

Utiliza algunhas convencións 
básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento 

do proceso comunicativo. 

Utiliza certas convencións básicas 
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 

comunicativo. 

Non utiliza as 
convencións 
básicas propias da 

lingua extranxeira 
no 
desenvolvemento 
do proceso 
comunicativo. 

Na propia lingua, identifica 

aspectos socioculturais básicos 
e visibles dos países nos que se 
fala a lingua estranxeira, 
comparando diversas culturas e 
evitando estereotipos e 
valoracións etnocéntricas. 

Na propia lingua, identifica en 

ocasións, aspectos 
socioculturais básicos e visibles 
dos países nos que se fala a 
lingua estranxeira , comparando 
diversas culturas e evitando 
estereotipos e valoracións 
etnocéntricas. 

Na propia lingua, identifica 

apenas aspectos 
socioculturais básicos e 
visibles dos páises nos que 
que se fala a lingua 
estranxeira , comparando con 
dificultade diversas culturas 
co fin de evitar estereotipos e 
valoracións etnocéntricas. 

Na propia lingua, non 

identifica aspectos 
socioculturais básicos 
e visibles dos países 
nos que se fala a 
lingua estranxeira, 
comparando diversas 
culturas e evitando 
estereotipos e 
valoracións 
etnocéntricas. 

Nas actividades de aula utiliza, 
para a comprensión e a 
elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras 
linguas sobre elementos 
morfolóxicos, sintácticos e 
discursivos. 

Nas actividades de aula, utiliza 
nalgunhas ocasións, para a 
comprensión e elaboración de 
textos, o coñecemento 
adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, 
sintácticos e discursivos. 

Nas actividades de aula, apenas 
utiliza para a comprensión e 
elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido 
noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, 
sintácticos e discursivos.  

Nas actividades de aula 
non utiliza, para a  
comprensión e a 
elaboración de 
textos, o 
coñecemento 
adquirido noutras 

linguas sobre 
elementos 
morfolóxicos , 
sintácticos e 
discursivos. 

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. 

Comunica con relativa eficacia, 

comprendendo e utilizando 
nalgunhas ocasións as estruturas 
morfosintácticas básicas para 
realizar as funcións 
comunicativas propias do seu 
nivel,  e estratexias de 
comunicación e de redundancia 
do significado. 

Comunica con escasa eficacia, 

comprendendo e utilizando en 
certas ocasións as estruturas 
morfosintácticas básicas para 
realizar as funcións 
comunicativas propias do seu 
nivel,  e estratexias de 
comunicación e de redundancia 
do significado. 

Non comunica con 

eficacia, non 
comprende nin utiliza 
adecuadamente as 
estruturas 
morfosintácticas 
básicas para realizar 
as funcións 
comunicativas  
propias do seu nivel, e 
estratexias de 
comunicación e de 

redundancia do 
significado. 

Coñece e utiliza un vocabulario 
oral e escrito básico e suficiente 
para comprender e elaborar 

Coñece algún vocabulario oral e 
escrito básico e suficiente para 
comprender e elaborar textos 

Coñece certo vocabulario oral e 
escrito básico e suficiente para 
comprender e elaborar textos 

Non coñece nin utiliza 
un vocabulario oral 
ou escrito básico e 
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Conségueo Non o consegue totalmente 

 

Conségueo con dificultade Non o consegue 

textos sinxelos propios do seu 
nivel educativo. 

 

sinxelos propios do seu nivel 
educativo. 

sinxelos propios do seu nivel 
educativo. 

suficiente para 
comprender e 
elaborar textos 
sinxelos propios do 
seu nivel 
educativo. 

Participa en proxectos 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 dalgún xeito en 
proxectos nos que se utilizan 
varias linguas e relacionados 
cos elementos transversais, 
evita algúns estereotipos  
lingüïsticos ou culturais e 

valora relativamente as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

Participa en certos proxectos nos 
que se utilizan varias linguas 
e relacionados cos elementos 
transversais, nalgún caso 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais e 

valorando as competencias 
que posúe como persoa 
plurilingüe. 

Non participa en 
proxectos nos que se 
utilizan varias linguas 
e relacionados con 
elementos 
transversais, evita 

estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais  e valora as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

 

 

7. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

Dentro das posibilidades que ofrece o ensino dunha lingua estranxeira New Action ESO 2 ofrece, a través do 

seu contido, a selección dos seus temas, textos e situacións de interacción entre alumnos, oportunidades 

para introducir aspectos dos elementos transversais ao longo do proxecto. Os elementos transversais que se 

desenvolven a continuación aprécianse de maneira integrada nos textos, ilustracións e actividades de New 

Action ESO 2 (ver a secuencia das unidades e as rúbricas de avaliación por estándares de aprendizaxe). 

 

 Na Ensinanza Secundaria Obrigatoria, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das 
materias de cada etapa, 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. 
 

 As Administracións educativas promoverán 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. As Administracións educativas promoverán a aprendizaxe da prevención e resolución 
pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que 
alicerzan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos 
dereitos humanos, o respecto aos homes 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.  
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      A programación docente debe comprender en todo caso a prevención da violencia de xénero, da 

violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, 

racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto  xudeu como feito histórico.  

      Evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan discriminación. 

Os currículos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato incorporarán elementos curriculares 

relacionados co desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, o 

abuso e maltrato ás persoas con discapacidade, as situacións de risco derivadas do inadecuado emprego das 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación, así como a protección ante emerxencias e catástrofes. 

 

 Os currículos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato incorporarán elementos 
curriculares orientados ao desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor, á adquisición de 
competencias para a creación e desenvolvemento dos diversos modelos de empresas e ao fomento da 
igualdade de oportunidades e do respecto ao emprendedor e ao empresario, así como da ética empresarial. 
As Administracións educativas fomentarán 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. 
 

 As Administracións educativas adoptarán medidas para que a actividade física e a dieta 
equilibrada formen parte do comportamento xuvenil. Para estes efectos, as devanditas Administracións 
promoverán a práctica diaria de deporte e exercicio físico por parte dos alumnos e alumnas durante a 
xornada escolar, nos termos e condicións que, seguindo as recomendacións dos organismos competentes, 
garantan un desenvolvemento adecuado para favorecer unha vida activa, saudábel e autónoma. O deseño, 
coordinación e supervisión das medidas que para estes efectos se adopten no centro educativo serán 
asumidos polo profesorado con cualificación ou especialización adecuada nestes ámbitos. 
 

 No ámbito da educación e a seguridade vial, as Administracións educativas incorporarán 
elementos curriculares e promoverán 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 das vías, en calidade 
de peón, viaxeiro e condutor de bicicletas ou vehículos a motor, respecte as normas e sinais, e se favoreza a 
convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas 
tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

 

8. SECUENCIACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDADE DE INTRODUCIÓN 

 

a) Obxectivos 

 

- Aprender vocabulario relacionado cos distintos cuartos dunha casa, a familia, os diferentes medios 
de transporte, a roupa e os sentimentos. 
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- As preposicións de lugar. 
- Practicar o uso dos verbos to be e have got, e das formas There is / There are, en afirmativa, 

negativa, interrogativa e en respostas curtas. 
- Escoitar, comprender e expresar varias palabras e frases relacionadas cos saúdos, as presentacións e 

a linguaxe da clase. 
- Pronuncia das letras do abecedario en inglés. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

- Repaso do vocabulario relacionado cos distintos cuartos dunha casa, a familia, os diferentes medios 
de transporte, a roupa e os sentimentos. 

- As preposicións de lugar. 

- Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar o uso de todo o vocabulario de repaso. 
 

Grammar 

- Repaso dos verbos to be e have got, e das formas There is / There are, en afirmativa, negativa, 
interrogativa e en respostas curtas. 

- Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar o uso de toda a gramática de repaso. 
 

Speaking 

- Repaso das presentacións formais e informais, así como da linguaxe na aula. 
- Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar as presentacións e a linguaxe típica da 

clase. 
 

Getting to Know Your Book 

- Realización dun exercicio que, mediante fotografías, permitirá que o alumno/a se familiarice cos 
contidos que verá en cada unidade. 

- Realización dun exercicio no que o alumno/a ten que relacionar os temas que se dan coas unidades 
do libro. 

- Realización dun exercicio para traducir á súa lingua materna as instrucións máis frecuentes que 
atopará ao longo do libro. 

 

 

 

 

c) Competencias clave 
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- Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 4-5 e Language Builder, LB, páxs. 4-5: vocabulario relacionado cos distintos 

cuartos e móbeis dunha casa, a familia, os diferentes medios de transporte, a roupa, os 

sentimentos, as preposicións de lugar, os verbos, os saúdos e as presentacións, e a linguaxe da 

clase. 

- Grammar, SB, páxs. 6-7: uso dos verbos to be e have got, e das formas There is / There are, en 

afirmativa, negativa, interrogativa e en respostas curtas. 

- Speaking, SB, páx. 8: uso da lingua inglesa para saudar e presentarse, e para facer e responder 

preguntas, co fin de interaccionar na aula co profesor/a e cos compañeiros/as. Práctica de 

pronuncia das letras do alfabeto e de diálogos. 

 

- Competencia dixital: 

- Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os 

exercicios que se expoñen. 

- Uso do IS, Interactive Student, páx. 9, que inclúe unha variedade de ferramentas para axudar 

e afianzar o estudante na súa aprendizaxe. 

- Uso do IC, Interactive Classroom, páxs.4-7, material interactivo dixital para consolidar e 

practicar os coñecementos adquiridos en toda a unidade. 
 

- Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páx. 8; Action!, páxs. 7 e 8: respecto polo uso da linguaxe apropiada na clase; 

importancia dunha actitude respectuosa cara ao profesor/a, os compañeiros/as e as rutinas da 

clase.   

 

- Aprender a aprender: 

- My English Experience, WB, páxs. 153-154; My Strategies for Progress, WB, páxs. 155; Self-

Evaluation, WB, páxs. 156-157 e Language Builder, LB, páxs. 4-5: conciencia do grao de 

coñecemento da lingua. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páx. 8: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 

modelos propostos. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Student Learning Record, WB, páx. 152: conciencia dos obxectivos de aprendizaxe e da motivación 

persoal dos alumnos/as cara á lingua. 
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d) Temas interdisciplinares 

 
- Xeografía e Historia: 

- Coñecemento da localización de distintos países e cidades. 

 

- Valores Éticos: 

- Familiarización coas fórmulas adecuadas para saudar e presentarse. 

- A importancia de manter unha actitude de respecto, tanto cara ao profesor/a coma cara aos 

compañeiros/as da clase. 

- Aprendizaxe e respecto das quendas de palabra, dentro e fóra da aula. 

 

- Primeira Lingua Estranxeira: 

- Instrucións e preguntas típicas que se usan na linguaxe da clase e fórmulas para presentarse aos 

compañeiros/as. 

- As preposicións de lugar. 

- Os verbos to be e have got. 

- There is / There are. 
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UNIDADE 1: School Days  

 

a) Obxectivos 

 

- Aprender vocabulario relacionado coas materias e co material escolar. 
- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a educación en Corea, e un artigo dunha 

revista sobre os alumnos que se dedican á arte no seu tempo libre entre clases. 
- Practicar o uso do Present Simple e das partículas interrogativas. Os adverbios de tempo e de 

frecuencia. 
- Escoitar e comprender unha conversación sobre as materias escolares, e outra sobre unha web de 

comunicación e-pal. 
- Falar sobre os gustos persoais e dar información persoal. 
- Escribir un correo electrónico para presentarse. 
- Pronuncia correcta de /dju:/ e da terminación dos verbos na 3.ª persoa do singular do Present 

Simple: /s/, /z/ e /ɪz/. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

- As materias. 
- Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
- Action!: exercicio en parellas para practicar o vocabulario visto na sección. 

 

Listening 

- Comprensión oral dunha conversación sobre as materias escolares. 
- Contestar a preguntas relacionadas coa conversación que escoitaron. 
- Dicir se as frases que se dan son verdadeiras ou falsas. 
 

Speaking 

- Useful Language: práctica da linguaxe e expresións típicas para falar sobre os gustos persoais (I like 
…; I love …; I don’t mind …, but I prefer; I hate …; My favourite subject is …). 

- Realización dun exercicio para practicar a linguaxe e as expresións típicas aprendidas na sección. 
- Pronunciation: pronuncia correcta do son /dju:/. 
- Action!: exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, o tema visto na sección. 
 

Reading 

- Lectura dun artigo en Internet sobre a educación en Corea.  
- Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
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- Action!: localización de Corea do Sur nun mapa. Dicir en que océano se atopa. 
- Action!: realización dunha enquisa na clase para calcular cal é a materia que máis lles gusta aos 

alumnos/as. 
 

Grammar 

- O Present Simple. 
- Os adverbios de tempo e de frecuencia. 
- As partículas interrogativas. 
- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 
- CULTURE: datos curiosos e interesantes sobre o tamaño das clases de Xapón, Corea, China e 

Finlandia. 
- Grammar in Action!: exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 

 

Vocabulary 

- O material escolar. 
- Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
- Action!: exercicio en parellas para practicar o vocabulario visto na sección. 
 

Reading 

- Lectura dun artigo dunha revista sobre os alumnos que se dedican á arte no seu tempo libre entre 
clases.  

- Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
- ART: relacionar uns cadros cos seus artistas correspondentes. 

 

English in Action! 

Listening 

- Comprensión oral dunha conversación sobre unha web de comunicación e-pal. 
- Realización de varios exercicios para demostrar que entenderon a información clave da 

conversación. 
 

Speaking 

- Unir as preguntas que se dan coas respostas da ficha. 
- Pronunciation: pronuncia correcta da terminación dos verbos na 3.ª persoa do singular do 

Present Simple: /s/, /z/ e /ɪz/. 
- Action!: exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, o tema visto na sección. 
 

Writing 

- Lectura dun modelo de correo electrónico para completar a ficha. 
- Writing Help: aprendizaxe do uso correcto das maiúsculas e da puntuación. 
- Realización dun exercicio para poñer en práctica os coñecementos aprendidos. 
- Writing in Action!: produción dun correo electrónico para presentarse.  
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- SPORT: datos curiosos sobre clubs de fútbol ingleses. 
 

Culture Magazine 

- Responder as preguntas sobre o material escolar. 
- Compresión oral e escrita dos datos que se dan sobre o material escolar, e comprobación das 

respostas.  
- Ler os datos que se dan e contestar á pregunta. 

 

c) Competencias clave 

 
- Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 10, 11 e 16; Language Builder, LB, páxs. 6-7: uso de vocabulario relacionado 

coas materias, o material escolar, os gustos e a información persoal.  

- Listening, SB, páx. 11; English in New Action!, SB, páx. 18: comprensión oral dunha conversación 

sobre as materias escolares, e outra sobre unha web de comunicación e-pal. 

- Grammar, SB, páxs. 14-15: expresión oral e escrita mediante o uso do Present Simple, as partículas 

interrogativas e os adverbios de tempo e de frecuencia. 

- Speaking, SB, páx. 12; English in New Action!, SB, páx. 18: participación en conversacións e 

simulacións co compañeiro/a para falar sobre os gustos persoais e intercambiar información 

persoal. 

- Reading, SB, páxs. 12-13 e 16-17; Culture magazine, SB, páx. 118; WB, páx. 13: comprensión 

escrita dun texto sobre a educación en Corea, dun artigo dunha revista sobre os alumnos dedicados 

á arte no seu tempo libre entre clases e dun texto sobre as diferenzas entre as distintas escolas do 

mundo. 

- Pronunciation, SB, páxs. 12, 18 e 132: pronuncia da terminación dos verbos na 3.ª persoa do 

singular do Present Simple: /s/, /z/ e /ɪz/. 

- Writing, SB, páx. 19; WB, páxs. 14 e 123 (Writing Plan): expresión escrita dun correo electrónico 

para presentarse, utilizando as expresións e o vocabulario adecuados. Uso correcto das maiúsculas 

e dos signos de puntuación. 

 

- Competencia dixital: 

- Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os 

exercicios que se expoñen. 

- Uso do IS, Interactive Student, páx. 19,  que inclúe unha variedade de ferramentas para 

axudar e afianzar o estudante na súa aprendizaxe. 

- Uso do IC, Interactive Classroom, páxs.11,13-16 e 19, material interactivo dixital para 

consolidar e practicar os coñecementos adquiridos en toda a unidade. 

- Uso da Word app, lista de palabras da unidade. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 1. Práctica de comprensión oral, 
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gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

- Listening, SB, páx. 11; Speaking, SB, páx. 12: respecto polas opinións dos compañeiros/as. 

- ART, SB, páx. 17: respecto polos diferentes tipos de arte. 

- English in New Action!, SB, páx. 18: aprendizaxe e práctica das fórmulas para intercambiar 

información persoal. 

- Culture Magazine, SB, páxs. 118: respecto polos costumes e tradicións da aula noutros países. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, páxs. 12 e 13: interese por coñecer o sistema educativo de Corea do Sur.  

- Culture, páx. 15: interese por coñecer datos sobre o sistema educativo doutros países, como o 

número de estudantes que hai nas clases. 

- ART, páx. 17: interese por coñecer distintas obras artísticas famosas de pintores. 

- SPORT, páx. 19: interese por coñecer distintos equipos de fútbol ingleses. 

- Culture Magazine, SB, páx. 118: interese por coñecer a historia do material escolar noutros países. 

 

- Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, páxs. 15-16; My English Experience, WB, páxs. 153-154; My Strategies for 

Progress, WB, páxs. 155; Self-Evaluation, WB, páxs. 156-157, Language Builder, LB, páxs. 6-7: uso de 

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

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páx. 12; English in New Action!, SB, páx. 18: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Reading, SB, páxs. 16 e 17; Culture magazine, SB, páx. 118: sentido crítico ante a información que 

se presenta. 

- Writing, SB, páx. 19; WB, páxs. 14 e 123 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar 

un traballo escrito. 
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- Self-Evaluation, WB, páx. 156: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

 - Xeografía e Historia: 

- Localización de Corea do Sur nun mapa. 

- Sistemas educativos doutros países. 

- Historia do material escolar utilizado noutros países. 

 

- Valores Éticos: 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para intercambiar información persoal. 

- Respecto polas preferencias dos demais. 

 

- Educación Física: 

- Identificación de equipos de fútbol londinienses. 

 

- Educación Plástica, Visual e Audiovisual: 

- Creación de obras de arte. 

- Identificación de obras de arte de pintores recoñecidos. 

 

- Primeira Lingua Estranxeira: 

- O Present Simple (afirmativa, negativa, interrogativa e respostas breves). 

- Os adverbios de tempo. 

- Os adverbios de frecuencia. 

- As partículas interrogativas. 
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- Fórmulas para intercambiar información sobre os gustos e a información persoal. 

- As maiúsculas. 

- Os signos de puntuación. 

 

- Lingua Castelá e Literatura: 

- Tradución inglés-lingua propia no Workbook e no Language Builder. 

 

- Tecnoloxía: 

- Páxinas web para estabelecer a comunicación entre e-pals. 

- O correo electrónico como medio de comunicación. 
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UNIDADE 2: Amazing People 

 

a) Obxectivos 

 

- Aprender verbos relacionados coas emocións e os sentimentos, e adxectivos cualificativos. 
- Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo dunha revista sobre o deporte como medio 

para axudar aos demais e unha presentación en PowerPoint sobre un salto en paracaídas desde 
o espazo. 

- Practicar o uso do Present Continuous. Os adverbios de tempo. Diferenzas de uso entre o 
Present Continuous e o Present Simple. Uso correcto dos verbos estáticos. 

- Escoitar e comprender unha conversación telefónica sobre as noticias e as explicacións dunhas 
fotografías por parte dun guía turístico dun museo. 

- Falar sobre actividades que se están a facer no momento, utilizando o Present Continuous 
mediante a descrición de varias fotografías. 

- Facer unha descrición escrita dunha fotografía. 
- Identificar e pronunciar correctamente a terminación -ing dos verbos (/ɪŋ /) e as contraccións 

que acompañan as partículas interrogativas. 
 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

- Verbos relacionados coas emocións e os sentimentos.  
- Comprensión e expresión oral de diferentes verbos relacionados coas emocións e os 

sentimentos. 
- Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
- Action!: exercicio para practicar o vocabulario visto na sección. 

 

Listening 

- Contestar a dúas preguntas relacionadas co hábito que teñen os alumnos/as de ver as noticias e 
saber que tipo de noticias lles interesa máis.  

- Comprensión oral dunha conversación telefónica sobre as noticias. 
- Contestar a varias preguntas relacionadas coa conversación que escoitaron. 

 

Speaking 

- Useful Language: práctica da linguaxe e de expresións típicas para falar de actividades que están 
a ocorrer no momento (What’s happening?, A woman is trying to help a small boy, etc.). 
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- Comprensión e expresión oral de linguaxe e expresións típicas para falar de actividades que 
están a ocorrer no momento. 

- Pronunciation: pronuncia correcta da terminación -ing dos verbos en Present Continuous (/ɪŋ/). 
- Action!: exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, a linguaxe e as expresións vistas 

na sección. 
Reading 

- Lectura dun artigo dunha revista sobre o deporte como medio para axudar aos demais.  
- Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
- BIOLOGY: información interesante sobre a hipotermia.  

 

Grammar 

- O Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa e en respostas curtas.  
- Os adverbios temporais: now, right now e at the moment. 
- Action!: exercicio en parellas para escribir polo menos dúas preguntas máis sobre as imaxes do 

exercicio 3 e contestar ás que escribise o compañeiro/a.  
- Diferenzas de uso entre o Present Simple e o Present Continuous.  
- Os verbos estáticos. 
- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 
- Grammar in Action!: exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 
- CULTURE: información interesante sobre unha organización de voluntariado para a xuventude 

de entre 13 e 25 anos. Adiviñar mediante os nomes que se dan a que se dedican dúas 
organizacións de voluntariado diferentes. 

 

Vocabulary 

- Adxectivos cualificativos. 
- Identificación de diferentes adxectivos para definir a personalidade. 
- Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos para definir a personalidade. 
- Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 

 

Reading 

- Lectura dunha presentación en PowerPoint sobre un salto en paracaídas desde o espazo. 
- Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
- SCIENCE: a importancia dos traxes espaciais. Identificación dos motivos polos que os 

astronautas teñen que usalos.  
 

English in Action! 

Listening 

- Inferir o que están a facer as persoas que aparecen nas fotografías e dicir se o que fan resulta 
valente ou temerario.  

- Comprensión oral das explicacións dun guía dun museo sobre estas fotografías. Dicir a orde en 
que as fotografías se mencionan. 

- Realización un exercicio para dicir se as frases que se dan son verdadeiras ou falsas. 
- Pronunciation: pronuncia correcta das contraccións que acompañan as partículas interrogativas.  
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Speaking 

- Unir as preguntas coas respostas que se dan. 
- Action!: exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, frases relacionadas coas imaxes 

que se dan, e para exercitar a memoria. 
 

Writing 

- Facer unha descrición escrita dunha fotografía. 
- Lectura dun modelo de descrición dunha fotografía para completar a ficha. 
- Writing Help: aprendizaxe do uso correcto dos conectores and, but, because e or. 
- Realización dun exercicio para poñer en práctica os coñecementos aprendidos. 
- Writing in Action!: produción dunha descrición dunha fotografía. 

 

Culture Magazine 

- Realización dun exercicio para adiviñar os traballos que varios artistas desempeñaban no 
pasado. 

- Compresión oral e escrita dos datos que se dan sobre varios artistas, e comprobar as respostas 
dadas no exercicio.  

- Realización dun exercicio para relacionar os artistas anteriores co posto de traballo 
correspondente. 

 

 

 

c) Competencias clave 

    - Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páx. 21 e 26; Language Builder, LB, páxs. 8-9: o uso de verbos relacionados coas 

emocións e os sentimentos, e de adxectivos cualificativos.  

- Listening, SB, páxs. 21 e 28: comprensión oral dunha conversación telefónica sobre as noticias e 

das explicacións que un guía turístico dá nun museo. 

- Grammar, SB, páxs. 24 e 25: uso do Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa e 

respostas breves, e as súas normas de escritura; o uso das expresións de tempo; o uso xeneralizado 

do Present Simple fronte ao uso do Present Continuous para os verbos estáticos.  

- Speaking, SB, páxs. 22 e 28; Grammar in New Action!, SB, páx. 25: uso da lingua inglesa para falar 

de actividades que están a ocorrer no momento e describir fotografías. Interacción oral co 

compañeiro/a para facer preguntas e respondelas. 

- Reading, SB, páxs. 22-23 e 27: comprensión escrita do artigo dunha revista que fala sobre o 

deporte como medio para axudar aos demais, e dunha presentación de PowerPoint sobre o salto en 

paracaídas que o piloto e atleta Felix Baumgartner fai desde espazo á Terra. 
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- Pronunciation, SB, páx. 132: pronuncia da terminación -ing dos verbos (/ɪŋ /) e das contraccións 

que acompañan as partículas interrogativas. 

- Writing, SB, páx. 29; WB, páxs. 22 e 124 (Writing Plan): descrición dunha fotografía utilizando as 

expresións e o vocabulario adecuados. Uso correcto dos conectores and, but, because e or.  

 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- BIOLOGY, SB, páx. 23: concienciación sobre as causas da hipotermia.  

- Reading, SB, páxs. 26-27: o uso de PowerPoint para facer presentacións.  

- SCIENCE, páx. 27: concienciación sobre a importancia do uso de traxes espaciais no espazo.  

 

- Competencia dixital: 

- Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os 

exercicios que se expoñen. 

- Uso do IS, Interactive Student, páx. 29, que inclúe unha variedade de ferramentas para 

axudar e afianzar o estudante na súa aprendizaxe 

- Uso do IC, Interactive Classroom, páxs.21, 24-27 e 29, material interactivo dixital para 

consolidar e practicar os coñecementos adquiridos en toda a unidade. 

- Uso da Word app, lista de palabras da unidade. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 2. Práctica de comprensión oral, 

gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 
 

- Competencias sociais e cívicas: 

- Reading, SB, páxs. 22-23 e páxs. 26-27: coñecemento de información sobre deportistas 

recoñecidos que utilizaron o deporte para axudar aos demais. Interese pola información presentada 

en PowerPoint sobre o salto en paracaídas que o piloto Felix Baumgartner fai desde o espazo á 

Terra. 

- Vocabulary, SB, páx. 26: respecto pola forma de ser doutras persoas. 

- Speaking, SB, páxs. 22 e 28; Grammar in New Action!, SB, páx. 25: respecto das quendas de 

palabra e das rutinas da clase. Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e 

as interaccións na aula. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

-CULTURE, SB, páx. 25: concienciación e consideración da creación de programas de voluntariado 

para axudar ás persoas. 
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- Culture magazine, SB, páx. 119: valoración positiva dos tipos de traballos que varios artistas 

tiveron antes de ser personaxes recoñecidos. 

 

- A prendera aprender: 

- Check Your Progress, WB, páxs. 23-24; My English Experience, WB, páxs. 153-154; My Strategies for 

Progress, WB, páx. 155; Self-Evaluation, WB, páxs. 156-157; Language Builder, LB, páxs. 8-9: uso de 

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

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 22 e 28; Grammar in New Action!, SB, páx. 25: uso da creatividade persoal á 

hora de producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Reading, SB, páxs. 26-27: sentido crítico ante a información que se presenta. 

- Writing, SB, páx. 29; WB, páxs. 22 e 124 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar 

un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 156: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 
- Bioloxía e Xeoloxía: 

- A hipotermia. 

 
- Educación Física: 

- O deporte como medio para axudar aos demais. 

- Coñecemento de modalidades diferentes de saltos en paracaídas. 

 

- Valores Éticos: 

- Respecto pola forma de ser e as opinións alleas. 
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- Familiarización coas fórmulas adecuadas para falar de acontecementos que están a ocorrer no 

momento e para compartir opinións. 

- Aprendizaxe da importancia da solidariedade a través de actos caritativos e da creación de 

programas de voluntariado. 

- Importancia de manter unha actitude de respecto co profesor/a e cos compañeiros/as da clase. 

- Aprendizaxe e respecto das quendas de palabra, dentro e fóra da aula. 

 

- Primeira Lingua Estranxeira: 

- Os verbos relacionados coas emocións e cos sentimentos. 

- Os adxectivos cualificativos. 

- As expresións de tempo. 

- O Present Continuous e o contraste do mesmo co Present Simple.  

- Os verbos estáticos. 

- Tradución inglés-lingua propia no Workbook e no Language Builder. 
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UNIDADE 3: Music Mania 

 

a) Obxectivos 

 

- Aprender vocabulario relacionado coa música e adxectivos relacionados coa mesma. 
- Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo de Internet sobre unha estrela de pop 

adolescente que padece agorafobia, e unha columna de opinión sobre unha actuación 
holográfica nun concerto. 

- Practicar o uso de There was e There were en afirmativa, negativa, interrogativa, en preguntas e 
en respostas curtas. Facer un uso correcto do Past Simple en afirmativa, utilizando os verbos 
regulares, irregulares e expresións de tempo. 

- Escoitar e comprender unha conversación na que se fala da descarga de cancións que os 
falantes fan no momento, e unha descrición dun concerto. 

- Aprender a recomendar e a describir eventos pasados. 
- Describir un evento pasado, prestando atención á orde das palabras na oración: suxeito, verbo e 

adxectivo. 
- Pronuncia correcta da palabra “live” como verbo e como adxectivo, e das terminacións en 

pasado /d/, /t/ e /ɪd/. 
 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

- Vocabulario relacionado coa música. 
- Identificación de diferentes estilos musicais. 
- Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
- Action!: realización de mapas de palabras para practicar o vocabulario aprendido na sección.   

 

Listening 

- Facer un concurso de preguntas e respostas. 
- Comprensión oral dunha conversación sobre a descarga de cancións. 
- Contestar a preguntas relacionadas coa conversación que escoitaron. 
- Volver escoitar a conversación e completar as frases que se dan. 

 

Speaking 

- Useful Language: práctica da linguaxe e expresións típicas para facer recomendacións (I like … , 
but I prefer … , How about … by … ?, etc.). 
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- Realización dun exercicio para practicar a linguaxe e as expresións aprendidas na sección. 
- Action!: exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, o tema visto na sección. 

 

Reading 

- Lectura dun artigo de Internet sobre unha estrela de pop adolescente que padece agorafobia.  
- Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
- Action!: realización dunha enquisa na clase para pescudar os hábitos musicais dos 

compañeiros/as. 
 

Grammar 

- There was e There were en afirmativa, negativa, interrogativa, en preguntas e en respostas 
curtas.  

- O Past Simple en afirmativa: verbos regulares, irregulares e expresións de tempo. 
- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 
- MUSIC: información interesante sobre diferentes instrumentos que se utilizan nas orquestras. 
- Grammar in Action!: exercicio en parellas para practicar a gramática vista na sección. 

 

Vocabulary 

- Adxectivos relacionados co mundo da música. 
- Identificación de diferentes adxectivos relacionados co mundo da música. 
- Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos relacionados co mundo da música. 
- Pronunciation: pronuncia correcta da palabra “live” como verbo e como adxectivo. 
- Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
- New Action!: exercicio en parellas para practicar o vocabulario visto na sección. 

 

Reading 

- Lectura dunha columna de opinión sobre unha actuación holográfica nun concerto. 
- Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
- TECHNOLOGY: información interesante sobre os hologramas. Comprensión por parte do 

alumno/a do concepto de “holograma”. 
 

English in Action! 

Listening 

- Realización dun exercicio no que os alumnos/as teñen que comentar unha fotografía. 
- Comprensión oral dunha descrición dun concerto. 
- Realización de varios exercicios para demostrar que entenderon a información clave da 

conversación. 
 

Speaking 

- Ler a mensaxe e completar as frases que se dan. 
- Pronunciation: pronuncia correcta das terminacións en pasado /d/, /t/ e /ɪd/. 
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- Action!: exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, o tema visto na sección. 
 

Writing 

- Lectura dun modelo da descrición dun evento, para completar a ficha. 
- Writing Help: aprendizaxe da orde correcta das palabras na oración (suxeito, verbo, adxectivo). 
- Realización dun exercicio para poñer en práctica os coñecementos aprendidos na sección. 
- Writing in Action!: produción da descrición dun evento. 
- HISTORY: información interesante sobre o primeiro festival de música moderna, o Berkshire 

Festival, que tivo lugar en Stockbridge (Massachusetts). 
 

Culture Magazine 

- Realización dun exercicio no que os alumnos/as teñen que relacionar as distintas fotografías que 
se dan coas súas descricións correspondentes. 

- Exercicio para relacionar os instrumentos cos países dos que son orixinarios. 
- Compresión oral e escrita dun texto con datos curiosos sobre diferentes cancións.  

 

c) Competencias clave 

 
- Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 31 e 36; Language Builder, LB, páxs. 10-11: uso de vocabulario relacionado 

cos instrumentos e cos diferentes tipos de música, dos adxectivos relacionados coa música, e de 

expresións e frases que se utilizan para facer recomendacións e falar de eventos pasados. 

- Grammar, SB, páxs. 34-35: uso de There was e There were en afirmativa, negativa, interrogativa, 

en preguntas e en respostas curtas; uso do Past Simple en afirmativa, mediante o emprego de 

verbos regulares, irregulares e expresións de tempo. 

- Speaking, SB, páxs. 32 e 38; Grammar in New Action!, SB, páx. 35: uso da lingua inglesa para facer 

recomendacións e falar sobre música e eventos pasados. 

- Reading, SB, páxs. 32-33 e 36-37; WB, páx. 29: comprensión escrita dun artigo de Internet sobre 

unha estrela de pop adolescente que padece agorafobia, dunha columna de opinión sobre unha 

actuación holográfica nun concerto e dun texto sobre Ruth Flowers. 

- Listening, SB, páxs. 31 e 38: comprensión oral dunha conversación na que se fala da descarga de 

cancións e doutra sobre unha descrición dun concerto. 

- Pronunciation, SB, páx. 133: pronuncia correcta da palabra “live” como verbo e como adxectivo, e 

das terminacións en pasado /d/, /t/ e /ɪd/. 

- Writing, SB, páx. 39; Writing Plan, WB, páxs. 125: expresión escrita dun evento pasado. Reflexión 

sobre a orde das palabras na oración: suxeito, verbo e adxectivo. 
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- Competencia dixital: 

- Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade para poder realizar os 

exercicios que se expoñen. 

- Uso do IS, Interactive Student, páx. 39, que inclúe unha variedade de ferramentas para 

axudar e afianzar o estudante na súa aprendizaxe da unidade. 

- Uso do IC, Interactive Classroom, páxs. 31, 33, 35-39, material interactivo dixital para 

consolidar e practicar os coñecementos adquiridos en toda a unidade. 

- Uso da Word app, lista de palabras da unidade. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 3. Práctica de comprensión oral, 

gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páxs. 32 e 38; Grammar in New Action!, SB, páx. 35: respecto polas recomendacións 

alleas e capacidade para manter conversacións mediante mensaxes de texto, para falar sobre 

eventos pasados. Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e as 

interaccións na aula. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

- MUSIC, SB, páx. 34: aprendizaxe de información sobre diferentes instrumentos que se utilizan nas 

orquestras. 

- HISTORY, SB, páx. 39: aprendizaxe de información relacionada co Beckshire Festival, o primeiro 

festival de música moderna. 

- Culture Magazine, SB, páx. 120: aprendizaxe de datos curiosos sobre os estilos musicais típicos dos 

diferentes países do mundo; información curiosa sobre cancións que se consideraban ilegais no 

pasado. 

 

- Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, páxs. 31-32; My English Experience, WB, páxs. 153-154; My Strategies for 

Progress, WB, páxs. 155; Self-Evaluation, WB, páx. 156; Language Builder, LB, páxs. 10-11: uso de 

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

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 32 e 38; Grammar in New Action!, SB, páx. 35; Writing, SB, páx. 39; Writing 

Plan, WB, páx. 125: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais e escritos a partir de 

modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 
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- Writing, SB, páx. 39; Writing Plan, WB, páx. 125: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un 

traballo escrito. 

- My Strategies for Progress, WB, páx. 155; Self-Evaluation, WB, páxs. 156: autonomía á hora de 

valorar o nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

 

 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

- Valores Éticos: 

- Respecto polas opinións alleas. 

- Valoración das recomendacións alleas. 

- Importancia de manter unha actitude respectuosa cara ao profesor/a e os compañeiros/as da 

clase. 

- Aprendizaxe e respecto das quendas de palabra, dentro e fóra da aula. 

 

- Primeira Lingua Estranxeira: 

- There was e There were (afirmativa, negativa, interrogativa e respostas curtas). 

- Past Simple (afirmativa). 

- Pasado de verbos regulares e irregulares. Normas de escritura. 

- Expresións de tempo. 

- Tradución inglés-lingua propia no Workbook e no Language Builder. 

 

- Música:  

- Aprendizaxe dos instrumentos típicos de cada país, que forman parte da súa cultura. 

- A vinculación dos distintos países coa música. 

- A música como medio de expresión. 

 

- Tecnoloxía: 
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- A descarga de música a través de Internet. 

- Os blogs como medio de promoción. 

- Os hologramas. 

- O uso de smartphones para enviar mensaxes de texto. 

 

- Xeografía e Historia:  

- O primeiro festival de música moderna: o Berkshire Festival. 
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UNIDADE 4: Believe It or Not! 

 

a) Obxectivos 

 
- Aprender vocabulario relacionado coas partes do corpo e cos verbos que se utilizan nas 

reportaxes. 
- Ler de forma comprensiva e autónoma unha páxina web de preguntas e respostas sobre seres 

ficticios e unha reportaxe sobre fenómenos misteriosos. 
- Practicar o uso do Past Simple en negativa e interrogativa. 
- Escoitar e comprender un concurso de preguntas e respostas que dous amigos fan, e unha 

historia sobre un suceso estraño. 
- Facer preguntas sobre personaxes ficticios e/ou mitolóxicos, dar información descritiva sobre os 

mesmos, e describir un suceso estraño. 
- Escribir unha entrada dun blog, fixándose nos conectores de secuencia. 
- Identificar e pronunciar correctamente os sons vocálicos /ɔː/, /əʊ/ e /a ʊ/ e practicar o ritmo e 

a entoación das palabras. 

 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

- As partes do corpo. 
- Identificación de diferentes partes do corpo. 
- Comprensión e expresión oral de diferentes partes do corpo. 
- Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
- Pronunciation: pronuncia correcta dos sons vocálicos /ɔː/, /əʊ/ e /a ʊ/.  
- New Action!: exercicio en parellas para practicar o vocabulario visto na sección. 

 

Listening 

- Exercicio para relacionar as diferentes criaturas mitolóxicas coas súas fichas correspondentes. 
- Comprensión oral dun concurso de preguntas e respostas que dous amigos fan. 
- Contestar a varias preguntas relacionadas co concurso de preguntas e respostas. 
- Facer un exercicio para formar frases. 

 

Speaking 

- Useful Language: práctica da linguaxe e expresións típicas para facer reportaxes (What did … 
do?, Where did … live?, What did … look like?). 

- Realización dun exercicio para practicar a linguaxe e as expresións aprendidas na sección. 
- Pronunciation: practicar o ritmo e a entoación das palabras. 
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- Action!: exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, o tema visto na sección. 
 

Reading 

- Lectura dunha páxina web de preguntas e respostas sobre seres ficticios. 
- Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
- Action!: localizar Haití nun mapa e responder a unhas preguntas relacionadas con este país. 
- Action!: realización dunha enquisa na clase para saber que películas sobre lobishomes e zombis 

coñecen os alumnos. Votación da película máis popular. 
- Did You Know?: información interesante sobre os cultivos que os franceses tiñan en Haití 

durante o século XVII.  
 

Grammar 

- O Past Simple en negativa e interrogativa. 
- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 
- Grammar in Action!: exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 
- CULTURE: información interesante sobre Bigfoot e as distintas lendas que hai sobre o mesmo en 

distintos países do mundo. 
 

Vocabulary 

- Vocabulario específico da prensa: verbos que se utilizan en reportaxes. 
- Identificación de diferentes verbos que se utilizan para escribir reportaxes. 
- Comprensión e expresión oral de diferentes verbos que se utilizan para escribir reportaxes. 
- Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 

 

Reading 

- Lectura dunha reportaxe sobre fenómenos misteriosos. 
- Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
- CULTURE: información interesante sobre varias fotos enganosas que dúas mozas británicas 

deron a coñecer en 1917. 
 

English in Action! 

Listening 

- Comprensión oral dunha historia gráfica. 
- Realización de varios exercicios para demostrar que entenderon a información clave da historia. 

 

Speaking 

- Unir as preguntas coas súas respostas correspondentes. 
- Action!: exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, o tema visto na sección. 
 

Writing 
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- Lectura dun modelo da entrada dun blog, para completar a ficha. 
- Writing Help: aprendizaxe do uso correcto dos conectores de secuencia. 
- Realización dun exercicio para poñer en práctica os coñecementos aprendidos. 
- Writing in Action!: produción dunha entrada dun blog. 
- SCIENCE: información interesante sobre as técnicas que diferentes animais usan para conseguir 

alimento. 
 

Culture Magazine 

- Compresión oral e escrita sobre historias de dragóns en diferentes culturas do mundo.  
- Comprensión oral e escrita dun exercicio sobre o Ano do Dragón. 
- WHO IS IT?: observación dunha pintura para contestar a varias preguntas sobre a mesma. 
- Did You Know?: información sobre as diferenzas entre a bandeira inglesa e a galesa. 

 

 

 

c) Competencias clave 

 

 - Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 45 e 50; Language Builder, LB, páxs. 12-13: uso de vocabulario relacionado 

coas partes do corpo e a linguaxe xornalística. 

- Grammar, SB, páxs. 48-49: uso do Past Simple en negativa e interrogativa. 

- Listening, SB, páxs. 45 e 52: comprensión oral dun concurso de preguntas e respostas que dous 

amigos fan, e dunha historia sobre un suceso estraño. 

- Speaking, SB, páx. 46; English in Action!, SB, páx. 52: uso da lingua inglesa para facer preguntas e 

describir personaxes ficticios e/ou mitolóxicos e un suceso estraño. 

- Reading, SB, páxs. 46-47 e 50-51; Culture magazine, SB, páx. 117: comprensión escrita dunha 

páxina web de preguntas e respostas sobre seres ficticios, dunha reportaxe sobre fenómenos 

misteriosos e de historias sobre dragóns en diferentes culturas. 

- Pronunciation, SB, páx. 129: pronunciación dos sons vocálicos /ɔ:/, /əʊ/ e /a ʊ/. Ritmo e entoación 

das palabras. 

- Writing, SB, páx. 53; WB, páxs. 38 e 126 (Writing Plan): expresión escrita dunha entrada dun blog, 

poñendo especial atención nos conectores de secuencia. 

 

- Competencia dixital: 

- Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os 

exercicios que se expoñen. 
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- Uso do IS, Interactive Student, páx. 53, que inclúe unha variedade de ferramentas para 

axudar e afianzar o estudante na súa aprendizaxe da unidade. 

- Uso do IC, Interactive Classroom, páxs.45, 47-48,50-53, material interactivo dixital para 

consolidar e practicar os coñecementos adquiridos en toda a unidade. 

- Uso da Word app, lista de palabras da unidade. 

-  Everything English Video. Reprodución do capítulo 4. Práctica de comprensión oral, 

gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páx. 46; English in Action!, SB, páx. 52: respecto das quendas de palabra e das 

rutinas da clase. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

- Listening, SB, páx. 45: datos curiosos sobre criaturas mitolóxicas. 

- Action! CLASS POLL, SB , páx. 47: coñecemento de películas de lobishomes e de zombis. 

- Did You Know?, SB, páx. 47: reflexión sobre a existencia de plantacións francesas en Haití (colonia 

francesa durante o século XVII). 

- CULTURE, SB, páx. 49: reflexión sobre as distintas lendas sobre seres ficticios como Bigfoot en 

diferentes países do mundo. 

- CULTURE, SB, páx. 51: reflexión sobre a edición de fotografías durante o século XX. 

- Culture magazine, SB, páx. 117: coñecemento de historias sobre dragóns en diferentes culturas do 

mundo. 

 

- Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, páxs. 39-40; My English Experience, WB, páxs. 153-154; My Strategies for 

Progress, WB, páx. 155; Self-Evaluation, WB, páx. 156; Language Builder, LB, páxs. 12-13: uso de 

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

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páx. 46; English in Action!, SB, páx. 52: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Reading, SB, páxs. 46-47 e páxs. 50-51: sentido crítico ante a información que se presenta. 
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- Writing, SB, páx. 53; WB, páxs. 38 e 126 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar 

un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 156: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

 

 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Bioloxía e Xeoloxía: 

- A natureza dos animais: partes do corpo, hábitos de comida e reaccións. 

 

- Xeografía e Historia: 

- Os seres mitolóxicos e a súa historia. 

- Noticias de sucesos estraños baseadas en feitos reais. 

- Historias e mitos das diferentes culturas do mundo. 

- Localización nun mapa de Haití e de países onde contan lendas sobre seres ficticios. 

 

- Valores Éticos: 

- Respecto das quendas de palabra e da opinión dos demais. 

- Respecto polas lendas e historias doutras culturas. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para preguntar por algo e para dar información. 

 

- Educación plástica, Visual e Audiovisual: 

- A recreación dos seres mitolóxicos e ficticios a través do cinema. 

- A edición de fotografías durante o século XX. 
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- Primeira Lingua Estranxeira: 

- O Past Simple (negativa e interrogativa). 

- Fórmulas para facer descricións e falar sobre seres ficticios e sucesos estraños. 

- Os conectores de secuencia. 

- Tradución inglés-lingua propia no Workbook e no Language Builder. 

 

- Tecnoloxía: 

- O uso da tecnoloxía para a recreación de personaxes mitolóxicos e ficticios. 
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UNIDADE 5: What’s the Weather Like? 

 

 

a) Obxectivos 

 
- Aprender vocabulario relacionado coas condicións meteorolóxicas e os desastres naturais. 
- Ler de forma comprensiva e autónoma unhas cartas dunha revista nas que se fala sobre lugares 

que, por temperaturas extremas, presentan dificultade para vivir, e dun foro no que unha 
sobrevivente dun desastre natural comparte as súas experiencias. 

- Practicar correctamente o uso do Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa e 
respostas curtas, e as expresións de tempo. 

- Escoitar e comprender o prognóstico do tempo e unha conversación sobre Matt Suter, 
sobrevivente que foi arrastrado por un tornado e que bateu a marca Guiness en distancia de 
persoas arrastradas por tornados. 

- Falar sobre o tempo e dicir as diferenzas do antes e o despois dunha tormenta, a través da 
descrición de dúas fotografías. 

- Escribir unha historia sobre unha emerxencia ou outro acontecemento, fixándose no uso dos 
pronomes, para facer referencia a algo ou a alguén, e os adxectivos posesivos. 

- Identificar e pronunciar correctamente as formas débiles de was e were, e practicar a 
acentuación das frases. 

 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

- O tempo. 
- Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
- New Action!: localización de países nun mapa.   
- STOP AND THINK: dicir os nomes das pezas de roupa que lembren. Practicar o vocabulario da 

sección mediante a contestación de varias preguntas. 
- New Action!: por parellas, dicir que tipo de tempo lles gusta máis e por que. 

 

Listening 

- Contestar a preguntas relacionadas co tempo. 
- Comprensión oral do prognóstico do tempo. 
- Contestar a varias preguntas relacionadas coa conversación que escoitaron. 
- Facer un exercicio para completar as frases que se dan coa información do prognóstico do 

tempo que escoitaron. 
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Speaking 

- Useful Language: práctica da linguaxe e expresións típicas para falar do tempo (What’s the 
weather like in … ?, What’s the temperature in … ?, What’s the forecast for today?). 

- Realización dun exercicio de comprensión e expresión oral para practicar a linguaxe e as 
expresións aprendidas na sección. 

- Action!: exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, o tema visto na sección. 
 

Reading 

- Lectura dunhas cartas dunha revista nas que se fala sobre lugares que, por temperaturas 
extremas, presentan dificultade para vivir.  

- Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
- SCIENCE: información interesante sobre os distintos tipos de medición de temperatura. 

Aprendizaxe da conversión de graos Celsius a Fahrenheit.  
 

Grammar 

- O Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa e respostas curtas. 
- As expresións que acompañan o Past Continuous: yesterday, last night, a week ago, two hours 

ago e at 4 o’clock. 
- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 
- Action!: practicar o uso do Past Continuous a través da expresión escrita de frases relacionadas 

coas imaxes que se dan. 
- Pronunciation: identificación e pronuncia correcta das formas débiles de was e were. 
- Grammar in Action!: exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 
- GEOGRAPHY: descifrar o código para pescudar por que o oso polar está sobre a placa de xeo.  

 

Vocabulary 

- Os desastres naturais. 
- Identificación de diferentes tipos de desastres naturais. 
- Comprensión e expresión oral de diferentes tipos de desastres naturais. 
- Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 

 

Reading 

- Lectura dun foro no que unha sobrevivente dun desastre natural comparte as súas experiencias.  
- Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
- SCIENCE: datos curiosos sobre os nomes que os científicos lles deron aos furacáns ao longo da 

historia. 
 

English in Action! 

Listening 

- Comprensión oral dunha conversación sobre Matt Suter, sobrevivente que foi arrastrado 
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por un tornado e que bateu a marca Guiness en distancia de persoas arrastradas por 
tornados. 

- Realización de varios exercicios para demostrar que comprenderon a información clave da 
conversación. 

 

Speaking 

- Elixir dúas respostas lóxicas para cada pregunta. 
- Pronunciation: acentuación correcta das frases. 
- Action!: exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, o tema visto na sección. 

 

Writing 

- Lectura dun texto narrativo para completar a ficha. 
- Writing Help: aprendizaxe do uso correcto dos pronomes. 
- Realización dun exercicio para poñer en práctica os coñecementos aprendidos. 
- Writing in Action!: escribir unha historia sobre unha emerxencia ou outro acontecemento, 

prestando especial atención ao uso os pronomes. 
- Action!: facer unha enquisa para pescudar as actividades que máis lles gusta facer aos 

compañeiros/as en días de tormenta. 
 

Culture Magazine 

- Comprensión oral e escrita de datos relacionados coas condicións meteorolóxicas. Relacionar as 
consecuencias que se dan cos datos correspondentes. 

- What’s the problem?: información interesante sobre as lebres americanas. Reflexión sobre 
como o quecemento global lle pode afectar á natureza. 

- Relacionar as frases que se dan cos seus significados correspondentes.  

 

 

 

c) Competencias clave 

 

 - Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 54-55 e 60; Language Builder, LB, páxs. 14-15: uso de vocabulario 

relacionado coas condicións meteorolóxicas e os desastres naturais.  

- Listening, SB, páxs. 56 e 60: comprensión oral do prognóstico do tempo e dunha conversación 

sobre Matt Suter, sobrevivente que foi arrastrado por un tornado e que bateu a marca Guiness en 

distancia de persoas arrastradas por tornados. 

- Grammar, SB, páxs. 58 e 59: uso do Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa e 

respostas curtas; uso das expresións de tempo. 
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- Speaking, SB, páx. 56; English in Action!, SB, páx. 62: uso da lingua inglesa para falar sobre o 

tempo. 

- Reading, SB, páxs. 56-557e 61; Culture Magazine, SB, páx. 118; WB, páx. 45: comprensión escrita 

de cartas dunha revista nas que se fala sobre lugares que, por temperaturas extremas, presentan 

dificultade para vivir; dun foro no que unha sobrevivente dun desastre natural comparte as súas 

experiencias; dun texto sobre o quecemento global; e de varios artigos xornalísticos sobre desastres 

naturais. 

- Pronunciation, SB, páx. 129: pronuncia das formas débiles de was e were e a  acentuación das 

frases. 

- Writing, SB, páx. 63; WB, páxs. 46 e 127 (Writing Plan): expresión escrita de historias ou outros 

acontecementos de emerxencia. Capacidade para usar os pronomes correctamente. 

 

 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- SCIENCE, SB, páxs. 57 e 61: conversión de graos Celsius a graos Fahrenheit; nomes dos furacáns ao 

longo da historia. 

- GEOGRAPHY, SB, páx. 59: concienciación sobre as consecuencias do quecemento global. 

 

- Competencia dixital: 

- Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os exercicios 
que se expoñen. 

- Uso do IS, Interactive Student, páx. 63, que inclúe unha variedade de ferramentas para axudar e 
afianzar o estudante na súa aprendizaxe da unidade. 

- Uso do IC, Interactive Classroom, páxs.55, 57, 58, 60-63, material interactivo dixital para consolidar 
e practicar os coñecementos adquiridos en toda a unidade. 

- Uso da Word app, lista de palabras da unidade. 
-  Everything English Video. Reprodución do capítulo 5. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 
 

- Competencias sociais e cívicas: 

- Action!, SB, páxs. 55-56; Speaking, SB, páx. 56; English in Action!, SB, páx. 62: respecto das 

quendas de palabra e das rutinas da clase. Respecto polos gustos e preferencias dos demais, no 

referente ao tempo. 

- Reading, SB, páx. 61: respecto polas vivencias alleas. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 
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- GEOGRAPHY, SB, páx. 59: capacidade para descodificar unha mensaxe. 

 

- A prendera aprender: 

- Check Your Progress, WB, páxs. 47-48; My English Experience, WB, páxs. 153-154; My Strategies for 

Progress, WB, páxs. 155; Self-Evaluation, WB, páx. 157, LB, páxs. 14-15: uso de estratexias, recursos 

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

coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páx. 56; English in Action!, SB, páx. 62: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páx. 63; WB, páxs. 46 e 127 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar 

un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 157: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Bioloxía e Xeoloxía: 

- Os desastres naturais que tiveron lugar ao longo da historia. 

- O quecemento global. 

 

-Matemáticas: 

- Conversión de graos Celsius a graos Fahrenheit. 

 

- Xeografía e Historia: 

- As condicións meteorolóxicas. 

- Lugares xeográficos con temperaturas extremas. 

- A denominación dos furacáns ao longo da historia. 

 

- Valores Éticos: 
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- Respecto polas opinións alleas. 

- Respecto polas vivencias dos demais. 

- Reflexión sobre as consecuencias do quecemento global. 

 

- Primeira Lingua Estranxeira: 

- O Past Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa e respostas curtas). 

- As expresións de tempo. 

- Os pronomes. 

- Os adxectivos posesivos. 

 - Fórmulas para falar do tempo. 

- Tradución inglés-lingua propia no Workbook e no Language Builder. 

 

- Tecnoloxía: 

- Uso de foros Internet para compartir vivencias. 
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UNIDADE 6: Healthy Living 

 

 

a) Obxectivos 

 
- Aprender vocabulario relacionado cos problemas de saúde e da alimentación sa. 
- Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo dunha revista sobre os tipos de películas que 

poden resultar máis beneficiosos para a saúde, e unha páxina web sobre hábitos que, polo xeral, 
son considerados prexudiciais para a saúde, pero que en realidade non o son. 

- Practicar o uso dos verbos modais can, could, must e should en afirmativa, negativa, interrogativa e 
en respostas curtas. 

- Escoitar e comprender unha conversación sobre problemas relacionados coa saúde, e outra na que 
se debaten ideas propostas para o cadro Healthy May Ideas. 

- Dar e recibir consellos e interactuar co compañeiro/a para propoñer ideas e planificar un mes 
saudábel. 

- Escribir unha resposta para unha columna na que se pide consello sobre unha alimentación sa, 
fixándose en que a frase principal do parágrafo presente a idea principal do mesmo. 

- Identificar e pronunciar correctamente o son /k/ e a negación dos verbos modais e as súas 
contraccións. 

 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

- Vocabulario relacionado cos problemas de saúde. 
- Identificación de diferentes problemas de saúde. 
- Comprensión e expresión oral de vocabulario relacionado cos problemas de saúde. 
- Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
- Pronunciation: pronuncia correcta do son /k/. 
- New Action!: exercicio en parellas para practicar o vocabulario visto na sección. 

 

Listening 

- Comprensión oral dunha conversación sobre problemas relacionados coa saúde. 
- Contestar a varias preguntas relacionadas coa conversación que escoitaron. 
- Escoitar a conversación e dicir que consellos lle dá Alfie a Ruby. 
 

Speaking 

- Useful Language: práctica da linguaxe e expresións típicas para dar consellos (Why don’t you … ?, 
Maybe you should … , You shouldn’t … , I think you’d better …). 
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- Realización dun exercicio para practicar a linguaxe e as expresións aprendidas na sección. 
- New Action!: exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, o tema visto na sección. 
- Facer un exercicio para practicar o uso de collocations . 
 

Reading 

- Lectura dun artigo dunha revista sobre os tipos de películas que poden resultar máis beneficiosos 
para a saúde.  

- Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do artigo. 
- Action!: realización dunha enquisa na clase para pescudar o tipo de películas que ven e a influencia 

das mesmas sobre os seus sentimentos. 
 

Grammar 

- Os verbos modais can, could, must e should en afirmativa, negativa, interrogativa e en respostas 
curtas. 

- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 
- Pronunciation: pronuncia correcta da forma negativa dos verbos modais e as súas contraccións. 
- Grammar in Action!: interacción oral co compañeiro/a para practicar a gramática aprendida na 

sección. 
- HEALTH: capacidade para poñer en orde as letras que conforman os nomes dos diferentes países e 

pescudar a esperanza de vida nos mesmos. 
 

Vocabulary 

- Vocabulario relacionado coa alimentación. 
- Identificación de diferentes tipos de comida. 
- Comprensión e expresión oral de diferentes tipos de comida. 
- Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
- New Action!: dicir que produtos compran nas súas familias e comparalos cos do compañeiro/a. 
 

Reading 

- Lectura dunha páxina web sobre hábitos que, polo xeral, son considerados prexudiciais para a 
saúde, pero que en realidade non o son. 

- Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
- CULTURE: información interesante sobre o costume de mastigar goma de mascar desde a 

prehistoria. 
 

English in Action! 

Listening 

- Comprensión oral dunha conversación na que se debaten ideas propostas para o cadro 
Healthy May Ideas. 

- Realización de varios exercicios para demostrar que entenderon a información clave da 
conversación. 

- HEALTH: información interesante sobre o consumo de calorías en relación co sexo e a idade 
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da persoa. 
 

Speaking 

- Copiar e completar un diálogo coas frases que se dan. 
- Action!: exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, o tema visto na sección. 

 

Writing 

- Lectura dunha columna na que se pide consello sobre a alimentación, para completar a 
ficha. 

- Writing Help: aprendizaxe da importancia da primeira frase dun texto para introducir a idea 
principal do mesmo. 

- Realización dun exercicio para poñer en práctica os coñecementos aprendidos.  
- Writing in Action!: produción dunha columna de opinión relacionada coa saúde, como 

resposta á pregunta proposta. 
 

Culture Magazine 

- Comprensión oral e escrita de textos sobre xermes e bacterias. 
- Lectura dun texto relacionado cos virus e os efectos que estes teñen sobre os insectos, as 

plantas e as persoas. 
 

 

 

c) Competencias clave 

 
 - Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 65 e 70; Language Builder, LB, páxs. 16-17: uso de vocabulario relacionado 

cos problemas de saúde e coa alimentación sa.  

- Grammar, SB, páxs. 68-69: uso dos verbos modais en afirmativa, negativa, interrogativa e 

respostas breves para expresar habilidade, posibilidade, permiso, obrigación e prohibición.  

- Listening, SB, páxs. 65 e 72: comprensión oral dunha conversación sobre problemas relacionados 

coa saúde, e doutra na que se debaten ideas propostas para un cadro onde se propoñen actividades 

para manter uns hábitos saudábeis. 

- Speaking, SB, páx. 66; English in Action!, SB, páx. 72: uso da lingua inglesa para dar e recibir 

consellos, e para propoñer ideas e planificar un mes saudábel. 

- Reading, SB, páxs. 66-67 e 71; Culture magazine, SB, páx. 119; WB, páx. 53: comprensión escrita 

dun artigo dunha revista sobre os tipos de películas que poden resultar máis ou menos beneficiosos 

para a saúde; dunha páxina web sobre hábitos que, polo xeral, son considerados prexudiciais para a 
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saúde, pero que en realidade non o son; e dun texto que explica a diferenza entre unha bacteria e 

un virus. 

- Pronunciation, SB, páxs. 129 e 130: pronuncia do son /k/ e da negación dos verbos modais e as 

súas contraccións. 

- Writing, SB, páx. 73; WB, páxs. 54 e 128 (Writing Plan): expresión escrita dunha columna de 

opinión en resposta a unha petición dun consello. 

 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- HEALTH, SB, páx. 72: cálculo do consumo recomendado de calorías que a xuventude, de distintas 

idades, debería consumir. 

- Culture Magazine, SB, páx. 119: coñecemento da diferenza entre os diferentes tipos de xermes (as 

bacterias e os virus). 

 

 

 

- Competencia dixital: 

- Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade para poder realizar os 

exercicios que se expoñen. 

- Uso do IS, Interactive Student, páx. 73, que inclúe unha variedade de ferramentas para 

axudar e afianzar o estudante na súa aprendizaxe da unidade. 

- Uso do IC, Interactive Classroom, páxs.65, 67-68, 70, 72-73, material interactivo dixital 

para consolidar e practicar os coñecementos adquiridos en toda a unidade. 

- Uso da Word app, lista de palabras da unidade. 

-  Everything English Video. Reprodución do capítulo 6. Práctica de comprensión oral, 

gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páx. 66; English in Action!, SB, páx. 72: respecto das quendas de palabra, a opinión 

dos demais e as rutinas da clase.  

 

- Competencia e expresións culturais: 

- HEALTH, SB, páxs. 69: interese por coñecer cal é a esperanza de vida en distintos países do mundo. 

- CULTURE, SB, páx. 71: interese por aprender información sobre o hábito de mastigar goma de 

mascar desde a prehistoria. 
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- Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, páxs. 55-56; My English Experience, WB, páxs. 153-154; My Strategies for 

Progress, WB, páxs. 155; Self-Evaluation, WB, páx. 157; Language Builder, LB, páxs. 16-17: uso de 

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

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páx. 66; English in Action!, SB, páx. 72: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos propostos. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páx. 73; WB, páxs. 54 e 128 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar 

un traballo escrito. 

- My Strategies for Progress, WB, páx. 155; Self-Evaluation, WB, páx. 157: autonomía á hora de 

valorar o nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Bioloxía e Xeoloxía: 

- Os hábitos alimenticios: a alimentación sa. 

- O acto de mastigar pólas das árbores (as primeiras gomas de mascar). 

- Os xermes: bacterias e virus. 

 

- Xeografía e Historia: 

- A esperanza de vida en diferentes países do mundo. 

- O hábito de comer goma de mascar ao longo dos tempos. 

 

- Valores Éticos: 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para expresar habilidade, posibilidade, permiso, obrigación e 

prohibición. 
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- Aprendizaxe das fórmulas correctas para dar consellos. 

- Respecto das quendas de palabra. 

- Respecto polos consellos e a opinión dos demais. 

 

- Primeira Lingua Estranxeira: 

- Os verbos modais: can, could, must e should. 

- A oración principal dun parágrafo. 

- Tradución inglés-lingua propia no Workbook. 

 

- Matemáticas: 

- Os valores calóricos dos alimentos. 

 

- Tecnoloxía: 

- O uso de Internet para adquirir información. 
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UNIDADE 7: Amazing Animals 

 

 

a) Obxectivos 

 
- Aprender vocabulario relacionado cos animais e adxectivos para describilos. 
- Ler de forma comprensiva e autónoma un boletín escolar sobre o mal hábito dun orangután e unha 

páxina web sobre animais. 
- Practicar o uso dos adxectivos comparativos, dos adxectivos irregulares, dos artigos e dos 

cuantificadores. 
- Escoitar e comprender unha conversación sobre o coello raiado de Sumatra e un audio sobre os 

polbos. 
- Describir animais e falar sobre eles. 
- Escribir unha reportaxe sobre un animal, fixándose na oración final do parágrafo. 
- Fixarse na acentuación das palabras. Pronuncia do son /h/. 

 

 

 

 
b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

- Adxectivos para describir animais. 
- Identificación de diferentes adxectivos para describir animais. 
- Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos para describir animais. 
- Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
- Pronunciation: acentuación correcta das palabras. 
- Action!: exercicio en parellas para practicar o vocabulario visto na sección. 

 

Listening 

- Comprensión oral dunha conversación sobre o coello raiado de Sumatra. 
- Contestar a varias preguntas relacionadas co tema da conversación que escoitaron. 
- Escoitar a conversación outra vez e cubrir a ficha. 
- SCIENCE: diferenciar os animais nocturnos dos diúrnos.  
 

Speaking 

- Useful Language: práctica da linguaxe e expresións típicas para falar de animais (How long can it 
live?, How much does it weigh?, Is it endangered?, What type of animal is it?, etc.). 

- Facer unha lista dos mamíferos que lembren.  
- Realización dun exercicio para practicar a linguaxe e as expresións típicas aprendidas na sección. 
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- Action!: exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, o tema visto na sección. 
 

 

 

 

Reading 

- Lectura dun boletín escolar sobre o mal hábito dun orangután.  
- Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
- Action!: realización dunha enquisa na clase para discutir as razóns polas que os zoos poden ser 

beneficiosos para os animais, ou non. 
- Action!: localización de Indonesia nun mapa. Dicir o que se pode inferir sobre este país a través 

deste exercicio.  
- Did You Know?: información interesante sobre a etimoloxía da palabra orangutan.  
 

Grammar 

- Os adxectivos comparativos e os adxectivos irregulares. 
- New Action!: Escribir frases utilizando adxectivos comparativos. 
- Os artigos e os cuantificadores. 
- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 
- Grammar inAction !: facer un exercicio en parellas para practicar a gramática vista na sección. 
- SCIENCE: demostrar os seus coñecementos sobre as tartarugas laúde, a través dun exercicio. 

 

Vocabulary 

- Os animais.  
- Identificación de diferentes nomes de animais. 
- Comprensión e expresión oral de diferentes nomes de animais. 
- Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
- Pronunciation: pronuncia correcta do son /h/.  
- GEOGRAPHY: información interesante sobre animais que simbolizan ou forman parte de emblemas 

que representan distintos países. 
 

Reading 

- Lectura dunha páxina web sobre animais.  
- Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 

 

English in Action! 

Listening 

- Comprensión oral dunha conversación sobre polbos. 
- Realización de varios exercicios para demostrar que entenderon a información clave da 

conversación. 
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Speaking 

- Relacionar os animais coas súas descricións correspondentes. 
- Action!: exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, o tema visto na sección. 

 

Writing 

- Lectura dun modelo sobre un animal, para completar a ficha. 
- Writing Help: aprendizaxe do uso correcto da última oración dun parágrafo. 
- Realización dun exercicio para poñer en práctica os coñecementos aprendidos.  
- Writing in Action!: produción dunha reportaxe sobre un animal. 
- SCIENCE: información interesante sobre a etimoloxía da palabra hippopotamus e do animal 

en si. 
 

Culture Magazine 

- Relacionar os animais cos premios marca correspondentes. 
- Lectura dun parágrafo que fala sobre a vista das aguias en comparación coa do ser humano. 
- Dicir que feitos sobre animais dos que se presentan son verdadeiros ou non. 

 
 

 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 78-79 e 84; Language Builder, LB, páxs. 18-19: uso de vocabulario 

relacionado con animais. Adxectivos para describilos.  

- Grammar, SB, páxs. 82-83: uso dos adxectivos comparativos, dos adxectivos irregulares, dos 

artigos e dos cuantificadores. 

- Listening, SB, páxs. 79 e 86: comprensión oral dunha conversación sobre o coello raiado de 

Sumatra e outra sobre os polbos. 

- Speaking, SB, páx. 80; English in Action!, SB, páx. 86: uso da lingua inglesa para falar sobre distintos 

animais e describilos. 

- Did You Know?, SB, páx. 81; SCIENCE, SB, páx. 84: interese pola etimoloxía das palabras orangutan 

e hippopotamus. 

- Reading, SB, páxs. 80-81 e 84-85; Culture magazine, SB, páx. 120; WB, páx. 61: comprensión 

escrita dunha reportaxe sobre o mal hábito dun orangután, dunha páxina web sobre animais con 

habilidades e dun texto sobre características curiosas dalgúns animais. 
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- Pronunciation, SB, páx. 130: acentuación das palabras e pronuncia do son /h/. 

- Writing, SB, páx. 87; WB, páxs. 62 e 129 (Writing Plan): composición da oración final dun 

parágrafo. Expresión escrita de reportaxes sobre animais. 

 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- SCIENCE, SB, páxs. 79, 81 e 87: conciencia sobre a existencia de animais nocturnos e diúrnos 

(capacidade para distinguilos); coñecementos sobre as tartarugas laúde e os hipopótamos.  

- Action!, SB, páx. 81: coñecementos sobre Indonesia.  

 

- Competencia dixital: 

- Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os 

exercicios que se expoñen. 

- Uso do IS, Interactive Student, páx. 87, que inclúe unha variedade de ferramentas para 

axudar e afianzar o estudante na súa aprendizaxe da unidade. 

- Uso do IC, Interactive Classroom, páxs.79,82-87, material interactivo dixital para 

consolidar e practicar os coñecementos adquiridos en toda a unidade. 

- Uso da Word app, lista de palabras da unidade. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 7. Práctica de comprensión oral, 

gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 
 

- Competencias sociais e cívicas: 

- Listening, SB, páxs. 79: concienciación sobre a importancia da protección dos animais en perigo de 

extinción. 

- Reading, SB, páxs. 80-81: reflexión sobre o dano que o ser humano pode chegar a facerlles aos 

animais a través de actos irresponsábeis. 

- Speaking, páx. 80; English in Action!, SB, páx. 86: respecto das quendas de palabra e das rutinas da 

clase. 

- Action!, SB, páx. 81: reflexión sobre os zoos como lugares apropiados, ou non, para os animais. 

- Culture Magazine, SB, páx. 120: coñecemento e aprendizaxe de datos interesantes sobre os 

animais.  

 

- Conciencia e expresións culturais: 

- GEOGRAPHY, SB, páx. 84: os animais como símbolos representativos de distintos países. 
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- Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, páxs. 63-64; My English Experience, WB, páxs. 153-154; My Strategies for 

Progress, WB, páxs. 155; Self-Evaluation, WB, páx. 157; Language Builder, LB, páxs. 18-19: uso de 

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

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páx. 80; English in Action!, SB, páx. 86: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- GEOGRAPHY, SB, páx. 84: sentido crítico ante a información que se presenta. 

- Writing, SB, páx. 87; WB, páxs. 62 e 129 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar 

un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 157: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Bioloxía e Xeoloxía: 

- Os animais: características, hábitos e habilidades. 

- Os animais en perigo de extinción. 

 

- Xeografía e Historia: 

- Localización de Indonesia nun mapa. 

- Os animais como símbolos representativos de distintos países. 

- A etimoloxía das palabras orangutan e hippopotamus. 

 

- Valores Éticos: 

- Respecto polos animais. 
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- Concienciación da importancia que ten axudar a preservar as distintas especies de animais. 

- Respecto das quendas de palabra e das opinións alleas. 

 

- Primeira Lingua Estranxeira: 

- Os adxectivos comparativos. 

- Os adxectivos irregulares. 

- Os artigos. 

- Os cuantificadores. 

- Fórmulas para describir e comparar animais. 

- A oración final dun parágrafo. 

- Tradución inglés-lingua propia no Workbook e no Language Builder. 

- Denominación dos distintos animais que se coñecen na lingua inglesa. 

 

- Tecnoloxía: 

- A recepción de información a través das páxinas web.
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UNIDADE 8: Technology Today 

 

 

a) Obxectivos 

 
- Aprender vocabulario relacionado cos ordenadores e cos verbos relacionados coa tecnoloxía. 
- Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo dunha revista en liña sobre un ordenador que 

responde aos sentimentos das persoas e un cuestionario sobre a adicción á tecnoloxía. 
- Practicar o uso de be going to en afirmativa, negativa, interrogativa e en respostas curtas; as 

expresións temporais e o Present Continuous con valor de futuro. 
- Escoitar e comprender unha conversación sobre problemas relacionados coa tecnoloxía e outra 

sobre os plans de dous amigos. 
- Aprender a pedir axuda de forma correcta e falar sobre os plans previstos para a fin de semana. 
- Escribir un texto sobre os plans previstos para a fin de semana, fixándose no corpo do 

parágrafo. 
- Identificar e producir a pronuncia dos grupos de fonemas nos que se atopan os sons /s/, /ð/ e 

//. 
 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

- Os ordenadores. 
- Identificación de vocabulario relacionado cos ordenadores. 
- Comprensión e expresión oral de vocabulario relacionado cos ordenadores. 
- Pronunciation: pronuncia correcta do fonema /s/ xunto con outros sons.  
- Action!: exercicio para practicar o vocabulario visto na sección. 

 

Listening 

- Comprensión oral dunha conversación sobre problemas relacionados coa tecnoloxía. 
- Realización de varios exercicios para demostrar que entenderon a información clave da 

conversación que escoitaron. 
- COMPUTER TECHNOLOGY: información do uso das palabras megabyte, gigabyte e terabyte. 

Cálculo dos megabytes que hai nun terabyte. 
 

Speaking 

- Useful Language: práctica da linguaxe e expresións típicas para pedir axuda (I need some help, 
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please; Can you help me for a minute?; Would you mind helping me with this?). 
- Realización dun exercicio para practicar a linguaxe e as expresións aprendidas na sección. 
- Action!: exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, o tema visto na sección. 

 

Reading 

- Lectura dun artigo dunha revista en liña sobre un ordenador que responde aos sentimentos das 
persoas.  

- Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
- SCIENCE: información interesante sobre a xesticulación dos cans. Relacionar as distintas 

expresións coas imaxes correspondentes.  
 

Grammar 

- Be going to en afirmativa, negativa, interrogativa e en respostas curtas. 
- As expresións temporais. 
- Action!: realización dunha enquisa na clase para calcular cantas horas pasan ao día fronte ao 

ordenador. 
- O Present Continuous con valor de futuro. 
- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 
- Grammar in Action!: exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 

 

Vocabulary 

- Verbos relacionados coa tecnoloxía. 
- Identificación de diferentes verbos relacionados coa tecnoloxía.  
- Comprensión e expresión oral de diferentes verbos relacionados coa tecnoloxía. 
- Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
- Action!: exercicio en parellas para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Reading 

- Lectura dun cuestionario sobre a adicción á tecnoloxía.  
- Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do 

cuestionario. 
- CULTURE: información interesante sobre o uso estendido da tecnoloxía, para buscar 

información en EE. UU., en comparación co país de orixe dos estudantes. 
 

English in Action! 

Listening 

- Dicir que tipo de plans adoitan facer os estudantes dos países de orixe dos alumnos/as, 
durante as fins de semana. 

- Comprensión oral dunha conversación sobre os plans de dous amigos. 
- Realización de varios exercicios para demostrar que entenderon a información clave da 

conversación. 
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Speaking 

- Unir as preguntas coas respostas que se dan. 
- Pronunciation: pronuncia correcta dos sons /ð/ e //.  
- Action!: exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, o tema visto na sección. 

 

Writing 

- Lectura dun texto sobre os plans que Alex ten previstos para a fin de semana, para 
completar a ficha. 

- Writing Help: aprendizaxe dos contidos que debe haber no corpo dun parágrafo. 
- Realización dun exercicio para poñer en práctica os coñecementos aprendidos.  
- Writing in Action!: produción dun texto sobre os plans que farán a próxima fin de semana, 

prestando especial atención á estrutura do parágrafo e demostrando que saben os contidos 
que o corpo dun parágrafo debe presentar. 

 

Culture Magazine 

- Comprensión oral e escrita de varios textos sobre distintos inventos. Colocalos por orde de 
antigüidade. 

- Ler un texto sobre o Cyclomer e adiviñar de que se trata.  
- Ler as pistas e adiviñar de que inventor se trata. 

   
 

 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 89 e 94; Language Builder, LB, páxs. 20-21: vocabulario sobre os 

ordenadores e verbos relacionados coa tecnoloxía. 

- Grammar, SB, páxs. 92-93: uso de be going to en afirmativa, negativa, interrogativa e en respostas 

curtas; as expresións temporais e o Present Continuous con valor de futuro.  

- Listening, SB, páxs. 89 e 96: comprensión oral dunha conversación sobre problemas relacionados 

coa tecnoloxía e outra sobre os plans de dous amigos. 

- Speaking, SB, páx. 90; English in Action!, SB, páx. 96: uso da lingua inglesa para pedir axuda de 

forma correcta e falar sobre os plans previstos para a fin de semana. 

- Reading, SB, páxs. 90-91 e 95; Culture magazine, SB, páx. 121; WB, páx. 69: comprensión escrita 

dun artigo dunha revista en liña sobre un ordenador que responde aos sentimentos das persoas, 

dun cuestionario sobre a adicción á tecnoloxía e dun texto sobre inventos antigos. 
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- Pronunciation, SB, páx. 130: pronuncia dos grupos de fonemas nos que se atopan os sons /s/, /ð/ e 

/θ/. 

- Writing, SB, páx. 97; WB, páxs. 70 e 130 (Writing Plan): expresión escrita de textos sobre plans 

previstos para a fin de semana, estruturando correctamente o corpo do parágrafo. 

 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- COMPUTER TECHNOLOGY, SB, páx. 85: cálculo dos megabytes que hai nun terabyte. 

- SCIENCE, SB, páx. 87: coñecemento sobre a xesticulación dos cans. 

- Action!, SB, páx. 93: conciencia sobre o tempo que os alumnos/as poden chegar a pasar cada día 

diante do ordenador. 

 

- Competencia dixital: 

- Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os 

exercicios que se expoñen. 

- Uso do IS, Interactive Student, páx. 97, que inclúe unha variedade de ferramentas para 

axudar e afianzar o estudante na súa aprendizaxe da unidade. 

- Uso do IC, Interactive Classroom, páxs.89, 92-97, material interactivo dixital para 

consolidar e practicar os coñecementos adquiridos en toda a unidade. 

- Uso da Word app, lista de palabras da unidade. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 8. Práctica de comprensión oral, 

gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

- Listening, SB, páx. 89: respecto polos problemas dos demais. 

- Speaking, SB, páx. 90: coñecemento de fórmulas para pedir axuda. 

- Reading, SB, páxs. 90-91 e 95; Culture Magazine, SB, páx. 121: respecto polo desenvolvemento 

tecnolóxico e polo uso da tecnoloxía que fai cada persoa. Coñecemento de distintos inventos. 

- Speaking, SB, páx. 90; English in Action!, SB, páx. 96: respecto das quendas de palabra e das 

rutinas da clase. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, SB, páxs. 90-91: interese por coñecer datos sobre as novas tecnoloxías. 

- Reading, SB, páx. 95: interese por coñecer os efectos de adicción que pode chegar a provocar a 

tecnoloxía nalgunhas persoas. 
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- Culture Magazine, SB, páx. 121: coñecemento de inventos antigos aos que se segue dando uso na 

vida moderna. 

- Culture, SB, páx. 95: conciencia do uso estendido das tecnoloxías para a procura de información. 

 

- Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, páxs. 71-72; My English Experience, WB, páxs. 153-154; My Strategies for 

Progress, WB, páxs. 155; Self-Evaluation, WB, páx. 157; Language Builder, LB, páxs. 20-21: uso de 

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

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páx. 90; English in Action!, SB, páx. 96: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Reading, SB, páxs. 90-91 e 95; Culture Magazine, SB, páx. 121: sentido crítico ante as informacións 

culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 97; WB, páxs. 70 e 130 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar 

un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 157: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Bioloxía e Xeoloxía: 

- A xesticulación dos cans. 

 

- Xeografía e Historia: 

- A evolución do desenvolvemento tecnolóxico ao longo do tempo. 

 

- Valores Éticos: 

- Reflexión sobre como lles poden afectar as tecnoloxías ás persoas. 

- Respecto das quendas de palabra e das opinións alleas. 
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- Lingua e literatura: 

- Uso de be going to (afirmativa, negativa, interrogativa e respostas curtas). 

- As expresións temporais. 

- O Present Continuous con valor de futuro. 

- Fórmulas para pedir axuda. 

- Falar sobre plans futuros. 

- Tradución inglés-lingua propia no Workbook e no Language Builder. 

 

- Matemáticas: 

- Cálculo dos megabytes que hai nun terabyte. 

- Cálculo do tempo que pasan cada día diante do ordenador. 

 

- Tecnoloxía: 

- O uso estendido da tecnoloxía para buscar información. 

- Os problemas relacionados coa tecnoloxía: a adicción ás tecnoloxías. 

- O desenvolvemento tecnolóxico: ordenadores que responden ás emocións humanas. 

- As revistas en liña.  
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UNIDADE 9: What a Future! 

 

a) Obxectivos 

 
- Aprender vocabulario relacionado coas profesións e adxectivos para describir persoas. 
- Ler de forma comprensiva e autónoma unha infografía sobre os traballos do futuro e un cadro 

sobre a lectura da man das persoas. 
- Practicar o uso de will en afirmativa, negativa, interrogativa e en respostas curtas; as expresións 

de tempo e o primeiro condicional en afirmativa. 
- Escoitar e comprender un debate sobre o futuro e unha conversación sobre un proxecto escolar 

sobre os futuros traballos dos estudantes. 
- Facer predicións e falar sobre os traballos que cren que os compañeiros/as terán no futuro. 
- Cubrir un cadro de información, tomando como referencia un texto sobre predicións, e escribir 

unha fixándose no modelo dado e en todas as regras e estratexias de escritura aprendidas ao 
longo do curso. 

- Practicar a entoación correcta das oracións compostas e o son das contraccións con will . 

 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

- As profesións. 
- Identificación de diferentes profesións. 
- Comprensión e expresión oral de profesións. 
- Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
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- Action!: exercicio en parellas para practicar o vocabulario visto na sección. 
 

Listening 

- Contestar a unhas preguntas relacionadas cos deseñadores de videoxogos.  
- Comprensión oral dun debate sobre o futuro. 
- Contestar a varias preguntas relacionadas coa conversación que escoitaron. 
- Facer un exercicio para demostrar que comprenderon a información clave da conversación. 

 

Speaking 

- Useful Language: práctica da linguaxe e expresións típicas para facer predicións (In ten years, I’ll 
probably … ; I hope I’ll … ; I’m sure I’ll … ; I think I’ll … ; etc.). 

- Realización dun exercicio para practicar a linguaxe e as expresións aprendidas na sección. 
- Action!: exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, o tema visto na sección. 

 

Reading 

- Lectura dunha infografía sobre os traballos do futuro.  
- Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
- CULTURE: relacionar as imaxes coas profesións indicadas. 

 

Grammar 

- Will en afirmativa, negativa, interrogativa e en respostas curtas. 
- As expresións de tempo.  
- Action!: facer unha lista cos empregos que os alumnos/as cren que terán no futuro e ordenalos 

por orde de popularidade. 
- O primeiro condicional en afirmativa. 
- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 
- Pronunciation: entoación correcta das oracións compostas.  
- Grammar in Action!: exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 

 

Vocabulary 

- Adxectivos descritivos. 
- Identificación de diferentes adxectivos descritivos. 
- Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos descritivos. 
- Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
- Action!: exercicio en parellas para practicar o vocabulario aprendido na sección.  

 

Reading 

- Comprensión dun cadro sobre a lectura da man das persoas.  
- Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do artigo. 
- CULTURE: inferir o que din as liñas da man que aparecen na imaxe. 
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English in Action! 

Listening 

- Comprensión oral dunha conversación sobre un proxecto escolar acerca das futuras 
profesións dos estudantes. 

- Realización de varios exercicios para demostrar que entenderon a información clave da 
conversación. 

 

Speaking 

- Copiar e completar o diálogo coas expresións propostas e practicar o diálogo co 
compañeiro/a. 

- Pronunciation: pronuncia correcta das contraccións con will . 
- Action!: exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, o tema visto na sección. 

 

Writing 

- Lectura dun modelo de redacción na que se fai unha predición, para completar a ficha. 
- Writing Help: atopar erros nunha redacción mediante o repaso dos puntos traballados ao 

longo de todas as unidades, para conseguir unha boa expresión escrita. 
- Realización dun exercicio para repasar todos os coñecementos aprendidos. 
- Writing in Action!: produción dunha redacción na que fagan unha predición. 
- CULTURE: demostración do coñecemento dos signos do zodíaco e dos días que abarca cada 

un. 
 

Culture Magazine 

- Relacionar as fotografías de traballos insólitos coa súa descrición correspondente.  
- Ler un texto relacionado cos drons. 
- Compresión oral e escrita de varios textos sobre o que moitas persoas considerarían o traballo 

perfecto. 
 

 
 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 98-99 e 104; Language Builder, LB, páxs. 22-23: uso de vocabulario 

relacionado coas profesións e dos adxectivos descritivos. 

- Grammar, SB, páxs. 102-103: uso de will en afirmativa, negativa, interrogativa e en respostas 

curtas; as expresións de tempo e o primeiro condicional en afirmativa. 
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- Speaking, SB, páx. 100; English in Action!, SB, páx. 106: uso da lingua inglesa para facer predicións 

e falar sobre os traballos que cren que os compañeiros/as terán no futuro. 

- Reading, SB, páxs. 100-101 e 104-105; Culture Magazine, SB, páx. 122; WB, páx. 77: comprensión 

escrita dunha infografía sobre os traballos do futuro, dun cadro sobre a lectura da man das persoas, 

e duns textos sobre traballos curiosos, e do traballo ideal para moitas persoas. 

- Listening, SB, páxs. 99 e 106: comprensión oral dun debate sobre o futuro e dunha conversación 

sobre un proxecto escolar sobre os futuros traballos dos estudantes. 

- Pronunciation, SB, páx. 138: entoación correcta das oracións compostas e pronuncia do son das 

contraccións con will . 

- Writing, SB, páx. 107; WB, páxs. 78 e 131 (Writing Plan): expresión escrita de textos sobre 

predicións, utilizando as expresións e o vocabulario adecuados. 

 

- Competencia dixital: 

- Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os 

exercicios que se expoñen. 

- Uso do IS, Interactive Student, páx. 107, que inclúe unha variedade de ferramentas para 

axudar e afianzar o estudante na súa aprendizaxe da unidade. 

- Uso do IC, Interactive Classroom, páxs. 99, 101-107, material interactivo dixital para 

consolidar e practicar os coñecementos adquiridos en toda a unidade. 

- Uso da Word app, lista de palabras da unidade. 

-  Everything English Video. Reprodución do capítulo 9. Práctica de comprensión oral, 

gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páx. 100; English in Action!, SB, páx. 106: respecto das quendas de palabra. 

- Vocabulary, SB, páxs. 100-101: respecto polas diferentes profesións. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, SB, páxs. 100-101 información sobre as profesións do futuro. 

- CULTURE, SB, páxs. 100 e 105: interese por coñecer antigas profesións que hoxe en día xa non 

existen, e datos sobre a lectura das mans das persoas e sobre os signos do zodíaco. 

- Culture Magazine, SB, páx. 122: interese por coñecer datos sobre profesións insólitas. 

 

- Aprender a aprender: 
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- Check Your Progress, WB, páxs. 79-80; My English Experience, WB, páxs. 153-154; My Strategies for 

Progress, WB, páxs. 155; Self-Evaluation, WB, páx. 157; Language Builder, LB, páxs. 22-23: uso de 

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

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páx. 100; English in Action!, SB, páx. 106: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páx. 107; WB, páxs. 78 e 131 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar 

un traballo escrito. 

- My Strategies for Progress, WB, páx. 155; Self-Evaluation, WB, páx. 157: autonomía á hora de 

valorar o nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

 

 

 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Valores Éticos: 

- Respecto polas opinións dos demais. 

- Aprendizaxe de fórmulas correctas para facer predicións. 

 

- Primeira Lingua Estranxeira: 

- Uso de will (afirmativa, negativa, interrogativa e respostas curtas). 

- As expresións de tempo. 

- O primeiro condicional (afirmativa). 

   - Fórmulas para facer predicións. 

- Repaso de todas as regras e estratexias de escritura aprendidas. 

- Tradución inglés-lingua propia no Workbook e no Language Builder. 
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- Tecnoloxía: 

- O desenvolvemento da tecnoloxía con relación ás profesións. 

 

Review and Extension 

 

Burlington New Action! ESO 2 inclúe tres unidades de repaso nas que se presentan exercicios de vocabulario 

e de gramática, un proxecto que os alumnos/as poden incluír no seu cartafol e unha actividade tecnolóxica.  

 

Foron deseñadas para seren realizadas ao final de cada trimestre do curso escolar, pero pódense relacionar 

con calquera das unidades estudadas, segundo o criterio do profesor/a. Por outra banda, nelas 

desenvólvense de forma sistemática os contidos e obxectivos de aprendizaxe expostos nas nove unidades 

programadas. 

 

• Os exercicios de vocabulario e de gramática que inclúen son moi variados e ofrecen práctica adicional do 

estudado nas unidades anteriores. 

 

• As actividades tecnolóxicas abarcan tres temas apropiados á idade e intereses dos alumnos/as de 2º da 

ESO. Son: 

 

- Facer un diario online con fotos. 
- Facer unha reportaxe online. 
- Facer unha crítica sobre un produto online. 

 

• Os proxectos son actividades nas que os alumnos/as practican dun xeito divertido todos os coñecementos 

gramaticais e o vocabulario estudado até o momento. Os alumnos/as son remitidos ás páxinas 144-149 do 

Workbook, onde atoparán instrucións paso a paso que lles permitirán desenvolver a súa capacidade de 

traballo autónomo, e ás cue cards, para axudalos a facer a presentación oral dos proxectos na clase. 

 

- No proxecto 1 (A Poster) concrétanse os obxectivos e contidos vistos nas unidades 1, 2 e 3. 
- No proxecto 2 (A Report) concrétanse os obxectivos e contidos vistos nas unidades 4, 5 e 6. 
- No proxecto 3 (A Product Review) concrétanse os obxectivos e contidos vistos nas unidades 7, 8 e 9. 

 

Estes proxectos tamén poden ser utilizados como ferramentas de avaliación. 
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9. Atención á diversidade 

 

New Action! ESO 2 ten unha metodoloxía ecléctica, xa que se esperan varios estilos de aprendizaxe por 

parte dos alumnos/as e, así mesmo, diversos estilos de ensino por parte dos profesores/as. Por esa razón, 

estas materiais prestan máis atención á diversidade. 

 

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

 

1 A capacidade para aprender a aprender 
 

Cada alumno/a ten a súa propia capacidade para aprender cousas e para retelas sen que isto sexa sinónimo 

da súa capacidade intelectual, e todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo, independentemente do 

ritmo de traballo que poida ter cada un. Tales son os aspectos que consideramos na investigación inicial e 

en todo o desenvolvemento do curso. 

 

Así o reflicten as actividades do Student’s Book e do Workbook, xa que, a través dunha reciclaxe continua de 

estruturas e de vocabulario, ofrecen, por unha banda, amplas oportunidades de reforzo aos alumnos/as con 

menos capacidade e, por outro, facilitan a ampliación de materia aos que teñen máis nivel.  

 

 

2 A motivación para aprender 
 

A motivación do alumno/a para aprender é moi complexa, sobre todo tratándose dun idioma, pois 
depende de varios factores: por unha banda, do historial de éxito ou de fracaso que tivese até ese 
momento e, por outro, do proceso de aprendizaxe seguido. Isto influirá notabelmente, tanto no nivel de 
motivacións individuais coma na forma máis lóxica e funcional de presentarlles todos os contidos. 

 

Para levar a cabo a selección dos temas incluídos neste curso, realizamos unha ampla investigación, 
abarcando non só o punto de vista do profesor/á través de cuestionarios, senón tamén o dos alumnos/as, 
para así adaptalos ás súas idades, experiencias e contorna. 
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3 Os estilos de aprendizaxe 
 

Existen toda clase de estudos sobre os diversos estilos de aprendizaxe á hora de estudar un idioma. 

 

Como é ben sabido, os alumnos/as poden ser impulsivos ou reflexivos cando se enfrontan ás súas tarefas 

escolares. Algúns poden reaccionar moi rapidamente e, con todo, necesitar varios intentos para asimilar 

unha idea, mentres que outros poden traballar a conciencia e aprender máis amodo, obtendo o mesmo 

resultado. Este factor foi tido en conta dun xeito sistemático. Por exemplo, á hora de ensinar as estruturas 

gramaticais, incluíronse no Student's Book breves explicacións e exemplos coa estrutura gramatical 

concreta, seguidos de exercicios, para poñer en práctica a gramática aprendida. Isto compleméntase co 

apéndice gramatical do Workbook, que lles axuda a aprender e repasar o presentado, paso a paso, en 

especial a aqueles que non usen tanto o estilo sintético ao aprender. Así pois, á hora de presentar as 

estruturas e as funcións, tivéronse en conta, en todas as unidades, os distintos modos de aprendizaxe. 

 

Tamén se prestou unha atención especial á “modalidade sensorial preferente” dos alumnos/as (visual, 

auditiva ou quinesiolóxica), é dicir, ás posíbeis formas de levar á práctica o aprendido. 

 

 

4 Os intereses dos alumnos/as 
 

O esforzo en aprender un idioma varía moito duns alumnos/as a outros, dependendo do seu interese e/ou 

necesidade de facelo. Por iso, incluímos unha gran variedade de temas, intentando que sexan de interese 

para a maioría, e ofrecemos materiais para atender aos distintos niveis de coñecemento e estilos de 

aprendizaxe. Hai actividades graduadas de menor a maior dificultade e de maior a menor control, tanto no 

Student’s Book coma no Workbook. Ao final do Student’s Book incluímos un apéndice con regras de 

ortografía, un apéndice de pronuncia con exercicios e unha lista de verbos irregulares; e ao final do 

Workbook un glosario, así como un apéndice gramatical con exercicios adicionais e unha guía de escritura 

na lingua materna dos alumnos/as, para os que necesiten apoiarse máis na presentación teórica.  

 

No Workbook inclúese unha gran variedade de exercicios graduados para practicar máis intensamente a 

gramática e o vocabulario, ademais dun ditado, unha sección de comprensión escrita, un exercicio de 

tradución directa, un exercicio de expresión escrita e actividades para que os alumnos/as máis adiantados 

practiquen cada punto nun nivel máis elevado. Por último, tamén se inclúen dúas páxinas de repaso por 

unidade (Check Your Progress), que permiten atender á diversidade. Ao final deste compoñente atópase o 

pequeno caderno Language Builder, que proporciona xogos e divertidas actividades para consolidar o 

vocabulario. Ademais, os alumnos/as poderán atopar na web www.burlingtonbooks.es/newaction2 as 

gravacións en formato mp3 dos textos do Student’s Book, así como os ditados do Workbook.  

 

http://www.burlingtonbooks.es/newaction


178 

178 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

Presentamos con este método un novo recurso lingüístico chamado IS, Interactive Student, que inclúe 
diversas ferramentas interactivas para facilitar a aprendizaxe dos alumnos/as: Interactive Wordlist, cun 
glosario interactivo, exercicios para practicar a ortografía e actividades de vocabulario; Interactive 
Vocabulary practice e Interactive Grammar, que contén exercicios gramaticais e de vocabulario con 
autocorrección; Dialogue Builders, desde onde se practica a linguaxe funcional mediante diálogos; Techno 
Help, que ofrece axuda e recursos para realizar as actividades Techno Option; e vídeos culturais e de 
comunicación que permite que o alumno os visualice na casa. A través do sistema de xestión da aprendizaxe 
(LMS), o profesor/a pode levar un seguimento do traballo realizado por cada alumno/a en IC, Interactive 
Classroom, e así poder avaliar o progreso dos alumnos/as en xeral e as necesidades específicas dalgún 
alumno/a en particular. 

 

O Teacher’s Manual ofrece tamén actividades opcionais de reforzo e de ampliación, outras de ditado, 

comprensión oral, corrección de erros e información sociocultural e interdisciplinar adicional, ademais de 

continuas suxestións ao profesor/a sobre como dividir a súa axuda segundo as distintas necesidades da 

clase.  

 

O Teacher’s All-in-One Pack ofrece un exame de diagnóstico que se recomenda facer ao comezo do curso 

para ver o nivel dos alumnos/as, así como exercicios de repaso para que revisen os puntos nos que atoparon 

maior dificultade. Ademais ofrece nove exames (un por unidade) en tres niveis de dificultade, tres exames 

trimestrais en dous niveis de dificultade, dous finais en dous niveis de dificultade e tres exames de 

competencias clave, para poder elixir o máis adecuado, segundo a capacidade de cada alumno/a. Tamén 

proporciona un exercicio adicional por unidade de expresión oral, para realizar en parella ou en grupo e 

outro de comprensión oral. E ademais, inclúe follas de traballo, que se dividiron do seguinte modo: 

- Extra Practice: proporcionan práctica adicional co mesmo nivel que o presentado na unidade. 

- Extension: enfocadas a que os alumnos/as máis adiantados poidan ampliar os coñecementos 
adquiridos dun xeito máis significativo e motivador. 
 

Tamén proporciona un test con actividades de comprensión e de expresión oral por unidade e trimestre e 

outro final, todo iso nun mesmo nivel de dificultade. 

10. Avaliación e promoción 

 

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o éxito dos obxectivos da 

etapa, nas avaliacións continua e final das materias dos bloques de materias troncais e específicas, serán os 

criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliábeis que figuran nos cadros incluídos no punto 5 

desta programación, de acordo co real decreto 1105/2014. 

 

A avaliación será: 
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- Continua, xa que cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa o adecuado, estabeleceranse medidas 

de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, axiña que se detecten as 

dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindíbeis para continuar o 

proceso educativo. 

- Formativa, polo que será un instrumento para a mellora, tanto dos procesos de ensino coma dos procesos 

de aprendizaxe. 

- Integradora, debendo terse en conta desde todas e cada unha das materias a consecución dos obxectivos 

estabelecidos para a etapa e do desenvolvemento das competencias correspondente. O carácter integrador 

da avaliación non impedirá que o profesorado realice de modo diferenciado a avaliación da materia de 

inglés, tendo en conta os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliábeis específicos da 

mesma. 

 

O alumno será promovido ao curso seguinte cando se superen os obxectivos das materias cursadas ou teña 

avaliación negativa en dúas materias como máximo, e repetirá curso con avaliación negativa en tres ou máis 

materias, ou en dúas materias que sexan Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, de forma simultánea. 

 

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

extraordinarias en cada un dos cursos. 

 

O alumno/a poderá repetir o mesmo curso unha soa vez, e dúas veces como máximo dentro da etapa.  

 

a) Procedementos e sistemas de avaliación  

 

 

- Procedementos (*) 

 

 

- Sistemas de avaliación 

 

É necesario levar a cabo varios tipos de avaliación: individual, formativa, sumativa, autoavaliación, etc. Para 

a avaliación formativa e sumativa incluímos dúas follas fotocopiábeis ao final desta sección. Para as demais 

avaliacións, incluímos no Workbook a sección Learning Competences  para que os alumnos/as se 

autoavalíen: Student Learning Record, My English Experience, English and Me , My Strategies for Progress e 

Self-Evaluation.  
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A avaliación individual permite pescudar os coñecementos de inglés que teñen os alumnos/as. Faise un test 

de diagnóstico ao comezo do curso e utilízanse as follas de autoavaliación para seguir o progreso de cada un 

deles na lingua, o modo en que aprendeu, a súa experiencia anterior, etc. 

 

Se se teñen demasiados alumnos/as, en lugar de recoller as follas English and Me (páxina 154 do Workbook) 

e de lelas unha por unha, pódeselles pedir que comparen as súas respostas en pequenos grupos, para 

posteriormente preguntar por elas a man alzada. Desta maneira poderemos ter unha visión xeral da clase. 

 

A avaliación dos coñecementos previos pódese realizar antes de comezar cada unidade, pedíndolle ao 

alumnado que adiviñe de que trata cada unha a partir do título e mirando os obxectivos primordiais 

detallados ao principio de cada unidade, aos que se poden remitir cando vaian repasar para un exame. 

 

Tamén se debe avaliar o progreso dos alumnos/as nun período de tempo, é dicir, facer unha avaliación 

formativa. Se un alumno/a que ten un nivel baixo ve como progresa e que o seu esforzo é tido en conta a 

pesar de non chegar ao aprobado, sentirase máis motivado para continuar traballando e tratar de 

conseguilo. Isto faise aínda máis patente na clases heteroxéneas, onde os alumnos/as de máis baixo nivel 

sempre obteñen notas baixas, especialmente se son comparados constantemente con alumnos/as máis 

avantaxados. Se a nota final inclúe un compoñente de progreso, será un factor especialmente motivador. 

 

As ferramentas de avaliación formativa poden ser as tarefas, a participación, o comportamento e a 

actitude en xeral, o traballo en parellas e en grupos, o caderno, o progreso en listening , speaking, reading e 

writing. Recoméndase comparar os resultados da avaliación formativa coa autoavaliación que os 

alumnos/as fixeron nas follas de English and Me, antes de cubrir a folla de avaliación sumativa de cada un, 

para rexistrar como progresaron durante o ano. 

 

Tamén podemos facer uso do test de cada unidade (incluídos no Teacher’s All-in-One Pack) para observar 

como progresan entre unha unidade e a seguinte e tamén para avaliar a súa actitude cara á lingua. Sempre 

se debe dicir canto e de que modo vai contar nas súas notas cada criterio de avaliación. 

 

Para recoller as notas que obteñen en cada unidade, e ademais avaliar a súa actitude cara á lingua e así ver 

a súa evolución, pódese utilizar a folla de avaliación formativa, ao final desta sección. 

A autoavaliación é un bo modo de que o alumno/a sexa consciente, tanto do seu progreso coma das súas 

carencias ou necesidades, contribuíndo así a desenvolver a súa autonomía e a responsabilidade da súa 

aprendizaxe. No Workbook de Burlington New Action! ESO 2 incluense exercicios para que poña en práctica 

as destrezas de escritura (sección de Writing ), para que traduza do inglés á súa propia lingua e escriba un 

diálogo en inglés a partir dun guión en lingua propia (sección Check Your Progress), e para que teña a 

oportunidade de avaliar o seu progreso (Self-Evaluation). Tamén é aconsellábel que se autoavalíe noutros 
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aspectos importantes da súa aprendizaxe coma os proxectos, as actividades de listening , o seu grao de 

cumprimento das normas e calquera outro aspecto que se considere importante. 

 

b) Criterios de promoción (*)
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PROGRAMACIÓN 3º ESO 

3.2. Obxectivos 

As esixencias e necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes no eido escolar, preparando ós 

alumnos e alumnas para vivir nun mundo progresivamente máis internacional, multicultural e multilingüe ó 

tempo que tecnoloxicamente máis avanzado. O noso país atópase comprometido como membro da Unión 

Europea no fomento e coñecemento doutras linguas comunitarias, tal como se recolle nun dos obxectivos 

da Estratexia de Lisboa. Pola súa parte, o Consello de Europa no Marco de Referencia Común Europeo para 

a aprendizaxe de linguas estranxeiras, establece directrices tanto para a aprendizaxe de linguas coma para 

a valoración da competencia nas diferentes linguas dun falante. Estas pautas foron un referente clave para 

a elaboración do currículo da área. 

O currículo básico establece que a Educación Secundaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nenas as 

capacidades que lles permitan:  

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ós 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 calquier outra condición ou circunstancia persoal ou 

social. Rexeitar os estereotipos que supongan discriminación entre homes e mulleres , así ́como calquera 

manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en tódolos ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos 

demais, así ́como rexeitar a violencia, os prexuizos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver 

pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para , con sentido crit́ico , adquirir 

novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías , especialmente as da 

información e a comunicación. 

f) Concebir o coñecemento científico coma un saber integrado , que se estructura en distintas disciplinas, así 

como coñecer e aplicar os métodos para ide ntificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e 

da experiencia. 
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g) Desenvolver o espiŕito emprendedor e a confianza en si mesmo , a participación , o sentido crit́ico , 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 castellana, 

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. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demás , así como o 

patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que ralizaran aportacións importantes á cultura e 

á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) 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 natural, contribuíndo á súa conservación e mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 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 ó 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. 

CONTIDOS 

Os contidos que conforman esta materia e este curso, agrupáronse en: comprensión e produción 

(expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e conciencia plurilingüe e 

intercultural. Estes cinco bloques, relacionados cos dous centros de atención específicos: a linguaxe oral e a 

linguaxe escrita, recollen os elementos constitutivos do sistema lingüístico, o seu funcionamento e 

relacións e a dimensión social e cultural da lingua estranxeira.  

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: 

 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). 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 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.  

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Estratexias de produción: 

Planificación 

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

 Adecuación do texto ó destinatario, ó contexto e ó canal, 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, ós 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 aproveitamento máximo dos coñecementos previos. 

 Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e paralingüísticos. 

Lingüísticos: 

o Modificación de palabras de significado parecido. 

o Definición ou paráfrasis dun término ou unha expresión. 

o Petición de axuda ou clarificación. 

Paralingüísticos: 

o Sinalización de obxectos, usos deícticos ou realización de accións que aclaren o significado. 

o Uso de elementos cuasiléxicos (hum, puah, etc.) de valor comunicativo. 
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o Uso dos elementos prosódicos sinxelos (pausas, ritmo e entonación) como substitutos dos 

marcadores discursivos para indicarlle ó destinatario ou oínte as partes 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. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Estratexias de comprensión: 

 Movilización 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 sobre o contido e o contexto.  

 Inferencia e plantexamiento de hipótesis 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.  

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

B4.1. Estratexias de produción: 

Planificación  

 Movilización e coordinación das propias competencias xerais e comunicativas a fin de realizar 

eficazmente a tarefa (repasar o que se sabe sobre o tema, o que se pode ou se quere decir, etc.).  

 Localización e uso adecuados 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. 
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 Expresión da mensaxe con claridade axustándose ós modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 

 Reaxuste da tarefa (emprender unha versión más modesta de ésta) 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 (utilizar linguaxe "prefabricada", etc.). 

Revisión: 

 Identificación de problemas, erros e repeticións. 

 Atención ás convencións ortográficas e ós 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.entre todos su significado o la idea global.pal, confirmando e al 

destinatario u oyenteras, y contacto visual o corporal). 

tidadentrreen 

 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 consoánticos 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 básicas 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. 

 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 etranxeira e o noso. 

 Actitud receptiva e respetuosa cara ás persoas, ós países e ás comunidades lingüísticas que falan 

outra lingua e teñen unha cultura diferente á propia. 
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B5.4. Plurilingüismo: 

 Recoñecemento da realidade multilingüe da propia contorna. 

 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 básicas 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 e 

a sorpresa, así como os seus contrarios.  

 Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses.  

 Establecemento e mantemento básicos da comunicación e a organización elemental 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.  

 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 do inglés: 

 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 holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 
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 Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. no 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 

(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 perfect); 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 to); 

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 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).  

 Make and do. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 1. Comprensión de textos  

orais 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información 

previa sobre o tipo de tarefa e de 

tema. 

-Identificación do tipo textual, 

adaptando  a comprensión ao 

mesmo. 

-Distinción de tipos  de 

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 

1. Capta os puntos principais e 

detalles relevantes de indicacións, 

anuncios, mensaxes e comunicados 

breves e articulados de maneira lenta 

e clara (p. e. descricións de persoas, 

compras a través de Internet, 

conversacións telefónicas 

conversacións sobre deporte, comida 

ou animais, plans para a fin de 

semana), sempre que as condicións 
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comprensión (sentido xerado, 

información esencial, puntos 

principais, 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. 

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 habituais, 

descrición de estados e situacións 

, a autorización e a 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 

 da vontade, a intención, a 

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 se 

poida volver escoitar. 

 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. 

 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 

(contorno, 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). 

 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). 

 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 

afirmativa e negativa para mostrar 

acústicas sexan boas e o son non 

estea distorsionado. 

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) 

3. Identifica o sentido xeral e os 

puntos principais dunha conversación 

formal ou informal entre dous ou 

máis interlocutores, que ten lugar na 

súa presenza, cando o tema lle resulta 

coñecido e o discurso está articulado 

con claridade, a velocidade media e 

nunha variedade estándar da lingua. 

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 se o interlocutor está 

disposto a repetir ou reformular o 

que dixo. 

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 

predicíbeis relacionados cos mesmos, 

sempre que poida pedir que se lle 

repita, aclare ou elabore algo do que 

xa se lle dixo. 

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 
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decisión, a promesa, a 

ordeprohibición. 

- Expresión do interese, a 

aprobación, o aprecio, a simpatía, 

a satisfacción, a esperanza, a 

confianza, a sorpresa e os seus 

contrarios. 

- Fórmula de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e mantemento 

da comunicación e organización 

do discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

  Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación persoal; vivenda, 

fogar e contorno; actividades da 

vida cotiá; 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; ambiente, clima e  

contorno natural; e Tecnoloxías 

da Información e da 

Comunicación. 

Patróns sonoros,  acentuais, 

rítmicos e de entoación. 

aprobación ou desaprobación). 

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 conte 

dúbida e a conxectura. 

- Expresión xto e do cotexto, con 

apoio visual, os significados de 

palabras e expresións de uso 

menos frecuente ou máis 

específico. 

Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

de uso común, e recoñecer os 

significados e intencións 

comunicativas xerais relacionados 

cos mesmos. 

organizar o traballo en equipo). 

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 

 

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 2. Produción de textos 

orais: expresión e interacción 



191 

191 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

Estratexias de produción: 

 Planificación 

- Concibir a mensaxe con 

claridade, distinguindo a súa idea 

ou ideas principais e a súa 

estrutura básica. 

- Adecuar o texto ao destinatario, 

contexto e canle, aplicando o 

rexistro e a estrutura de discurso 

adecuados a cada caso. 

 Execución 

- Expresar a mensaxe con 

claridade, coherencia, 

estruturándoa adecuadamente e 

axustándose, no seu caso, aos 

modelos e fórmulas de cada tipo 

de texto. 

- Reaxustar a tarefa (emprender 

unha versión máis modesta da 

tarefa) ou a mensaxe (facer 

concesións no que realmente lle 

gustaría expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

dispoñíbeis. 

- Apoiarse 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. 

Producir textos breves e 

comprensíbeis, tanto en 

conversación cara a cara coma por 

teléfono ou outros medios 

técnicos, nun rexistro neutro ou 

informal, cunha linguaxe sinxela, 

nos que se da, se solicita e se 

intercambia información sobre 

temas de importancia na vida cotiá 

e asuntos coñecidos ou de interese 

persoal, educativo ou ocupacional. 

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, ou o interlocutor teña 

que solicitar ás veces a repetición 

do mesmo. 

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. 

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 

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 preguntas 

breves e sinxelas dos oíntes sobre o 

contido das mesmas. 

  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). 

  3. Participa en conversacións 

informais cara a cara ou por teléfono, 

ou outros medios técnicos, nas que 

estabelece  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. 

   4. Toma parte nunha conversación 

formal, reunión ou entrevista de 

carácter académico ou ocupacional 

(p. e. para describir persoas, animais, 

cousas e lugares, falar de actividades, 

expresar habilidades, falar de 

acontecementos), 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 se o necesita. 
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   Paralingüísticos e paratextuais 

   - Pedir axuda. 

   - Sinalar obxectos, usar deícticos 

ou realizar accións que aclaran o 

significado. 

   - Usar linguaxe corporal 

culturalmente pertinente (xestos, 

expresións faciais, posturas, 

contacto visual ou corporal, 

proxémica). 

   - Usar sons extralingüísticos e 

calidades prosódicas 

convencionais. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións 

sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, 

crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal. 

Funcións comunicativas: 

- 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 

respectivos. 

Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito 

comunicativo, utilizando os 

expoñentes máis comúns das 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente 

para organizar o texto de modo 

sinxelo, coa suficiente cohesión 

interna e coherencia con respecto 

ao contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estruturas 

sintácticas de uso habitual; 

empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos ou bastante 

axustados ao contexto e á 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipses, deixis persoal, 

espacial e temporal, xustaposición, 

e conectores e marcadores 

conversacionais frecuentes). 

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. 

Pronunciar e entoar de maneira 

clara e intelixíbel, 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.  

   Manexar frases curtas, grupos de 

palabras e fórmulas para 

desenvolverse medianamente en 



193 

193 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

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. 

   - Estabelecemento e 

mantemento da comunicación e 

organización do discurso.     

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

   Léxico oral de uso común 

(produción) relativo a 

identificación persoal; vivenda, 

fogar e contorno; 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; ambiente, clima e 

contorno natural; e Tecnoloxías 

da información e da 

comunicación.  

   Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación. 

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.      

   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. 

 

 

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 
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Bloque 3. Comprensión de textos 

escritos 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información 

previa sobre o tipo de tarefa e o 

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 

hipóteses sobre significados a 

partir da comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos e paralingüísticos. 

- Reformulación de hipóteses a 

partir da comprensión de novos 

elementos. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións 

sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, 

crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal. 

Funcións comunicativas: 

- 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 

Identificar a información esencial, 

os puntos máis relevantes e 

detalles importantes en textos, 

tanto en formato impreso coma 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. 

   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. 

   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 (contorno, 

estrutura social), relacións 

interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro 

educativo, nas institucións), e 

convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

   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). 

   Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os 

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). 

2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de 

revistas ou Internet, formulados de 

xeito simple e claro, e relacionados 

con asuntos do seu interese, nos 

ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

3. Comprende correspondencia 

persoal en calquera formato na que 

se fala dun mesmo, na que se 

describen persoas, obxectos e lugares 

ou 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. 

4. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que se lle 

comunican asuntos do seu interese 

no contexto persoal, educativo ou 

ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas ou unha compra en Internet). 

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves en calquera 

soporte, se os números, os nomes, as 

ilustracións e os títulos vehiculan gran 

parte da mensaxe. 

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 
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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. 

- Estabelecemento e 

mantemento da comunicación e 

organización do discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación persoal; vivenda, 

fogar e contorno; 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; ambiente, clima e 

contorno natural; e Tecnoloxías 

da información e da 

comunicación. 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

constituíntes e a organización de 

estruturas sintácticas de uso 

frecuente na comunicación escrita, 

así como os seus significados 

asociados (p. e. estrutura 

afirmativa e negativa para mostrar 

aprobación ou desaprobación). 

   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 palabras e 

expresións de uso menos frecuente 

ou máis específico. 

   Recoñecer as principais 

convencións ortográficas, 

tipográficas e de puntuación, así 

como abreviaturas e símbolos de 

uso común (p. e. $, %, @), e os 

seus significados asociados 

curricular, un programa informático, 

unha cidade, un deporte ou o 

ambiente), sempre que poida reler as 

seccións difíciles. 

7. Comprende o esencial (p. e. nas 

lecturas graduadas ou nas seccións de 

Reading) de historias de ficción breves 

e ben estruturadas e faise unha idea 

do carácter dos distintos personaxes, 

das súas relacións e do argumento. 

 

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 4. Produción de textos 

escritos: expresión e interacción 

Estratexias de produción: Escribir, en papel ou en soporte 1. Completa un cuestionario sinxelo 
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Planificación 

- Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e 

comunicativas co fin de realizar 

eficazmente a tarefa (repasar o 

que  se sabe sobre o tema, que se 

pode ou se quere dicir, etc.). 

- Localizar e usar adecuadamente 

recursos lingüísticos ou temáticos 

(uso dun dicionario ou gramática, 

obtención de axuda, etc.). 

Execución 

- Expresar a mensaxe con 

claridade axustándose aos 

modelos e fórmulas de cada tipo 

de texto. 

- Reaxustar a tarefa (emprender 

unha versión máis modesta da 

tarefa) ou a mensaxe (facer 

concesións no que realmente lle 

gustaría expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

dispoñíbeis. 

- Intentar 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. 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuais e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición e ofrecemento de 

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 razoábel de 

expresións e estruturas sinxelas e 

un léxico de uso frecuente. 

   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. 

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. 

   Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito 

comunicativo, utilizando os 

expoñentes máis comúns das 

citadas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente 

para organizar o texto escrito, de 

xeito sinxelo, coa suficiente 

cohesión interna e coherencia con 

respecto ao contexto de 

comunicación. 

   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 

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). 

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. 

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 

de etiqueta. 

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 xeito 

sinxelo situacións, persoas, obxectos 

e lugares e sinalando os principais 

acontecementos de forma 

esquemática. 

5. Escribe correspondencia persoal na 

que se estabelece e se 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 acéptanse 

ofrecementos e suxestións (p. e. dan 

instrucións de como chegar a un 

lugar, poñen ou aceptan queixas ou 

dan consello), e exprésanse opinións 

de modo sinxelo. 

6. Escribe correspondencia formal 
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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. 

- Estabelecemento e mantemento 

da comunicación e organización 

do discurso.  

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 

(produción) relativo a 

identificación persoal; vivenda, 

fogar e contorno; 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; ambiente, clima e 

contorno natural; e Tecnoloxías 

da información e da 

comunicación. 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

léxica, elipses, deixis persoal, 

espacial e temporal, xustaposición, 

e conectores e marcadores 

discursivos frecuentes). 

   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. 

Coñecer e aplicar, de modo 

adecuado para facerse 

comprensible case sempre, os 

signos de puntuación elementais 

(p. e. punto, coma) e as regras 

ortográficas básicas (p. e. orde dos 

adxectivos, 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). 

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. 

 

 

*Estruturas sintáctico-discursivas do inglés incluídas en Real English for ESO 3: 
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Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because 

(of); due to); finalidade (to- infinitive; for); comparación ((not) as .... as; more dangerous (than); the fastest); 

resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and 

commands). 

Relacións temporais (as soon as; while). 

Afirmación (affirmative sentences; tags). 

Exclamacións (What + (Adj. +) noun, e.g. What a story!; How + Adj., e.g. How interesting!; frases e 

expresións exclamativas, e.g. Yuck!, Italian food is great!, No way!). 

Negación: oracións negativas con not, never, no (+Noun, e.g. no problem), nobody, nothing; negative tags). 

Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; What is this for?; tags). 

Expresión do tempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect; Past Perfect); presente (Present 

Simple and Continuous); futuro (going to; will; Present Continuous con valor de futuro). 

Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple, 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 is / are; There was / were); a entidade 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); a 

calidade (e. g. grilled chicken; very cold). 

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 telegram; How...?). 

 

OBXECTIVOS PARA O CURSO 

 

a) Obxectivos 

Repasar o presente do verbo to be e de have got. 
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Repasar o Present Simple e o Present Continuous. 

Escoitar de modo comprensivo unha conversación. 

Presentarse formal e informalmente. Utilizar a linguaxe da clase. 

 

b) Contidos didácticos 

Vocabulary 

Repaso dalgúns estabelecementos presentes nas cidades, os medios de transporte, as partes da casa, as 

condicións climatolóxicas. 

Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar o uso de todo o vocabulario de repaso. 

 

Grammar 

Repaso do presente dos verbos to be e have got. 

Repaso do Present Simple e do Present Continuous. 

Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar o uso de toda a gramática de repaso. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha conversación nunha discoteca. 

 

Speaking 

Repaso das presentacións formais e informais. 

Repaso da linguaxe propia da aula. 

Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar os saúdos e a linguaxe típica da clase. 

 

c) Competencias clave 

 Comunicación lingüística: 

Vocabulary, páxs. 4 e 5: repaso do vocabulario relacionado con estabelecementos das cidades, medios de 

transporte, partes da casa e condicións climatolóxicas.    

Listening, páx. 6: comprensión oral dunha conversación nunha discoteca. 

Grammar, páxs. 6 e 7: repaso dos verbos to be e have got, e do Present Simple e Present Continuous.  
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Speaking, páx. 8: repaso de fórmulas de presentación formal e informal e da linguaxe utilizada na aula.  

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

Vocabulary, páxs. 4 e 5: repaso de vocabulario básico para poder falar sobre os medios de transporte e as 

condicións climatolóxicas.  

Speaking, páx. 8: coñecemento da linguaxe que se vai empregar na clase durante o curso e fomento da 

interacción cos compañeiros e co profesor/a. 

 

 Competencia dixital: 

Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os exercicios que se 

expoñen. 

 

 Aprender a aprender: 

Speaking, páx. 8: repaso da linguaxe que se vai empregar na clase durante o curso. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

Speaking, páx. 8: respecto polas quendas de palabra e as rutinas da clase. 

Importancia dunha actitude respectuosa cara ao profesor/a e os compañeiros/as da clase. 

Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións na aula. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

Speaking, páx. 8: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados.  

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

 Valores éticos: 

A importancia de manter unha actitude de respecto, tanto cara ao profesor/a coma cara aos 

compañeiros/as da clase. 
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Aprendizaxe e respecto polas quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

 Lingua e literatura: 

Os verbos to be e have got en afirmativa, negativa e interrogativa, e as respostas breves.  

O Present Simple e o Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa, e as respostas breves.  

 

 

ÁREA DE COÑECEMENTO  1 : You Are What You Eat 

 

a) Obxectivos 

Contrastar o uso do Present Simple e do Present Continuous. 

Utilizar correctamente os cuantificadores e determinantes.  

Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre os hábitos alimentarios máis adecuados para a 

saúde e un cuestionario sobre o tipo de chocolate preferido, dependendo da personalidade de cada un. 

Escoitar de modo comprensivo un concurso na radio e un pedido de comida por teléfono.  

Falar de hábitos. 

Expresar gustos e preferencias. 

Utilizar correctamente a linguaxe para pedir comida  

Escribir unha crítica sobre un restaurante. 

Identificar e producir sons de especial dificultade: /s/ e /z/. 

 

b) Contidos didácticos 

Vocabulary 

Nutrición. 

Cuestionario sobre nutrición. 

 

Listening 

Escoitar de modo comprensivo un concurso na radio. 
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Facer preguntas sobre nutrición ao teu compañeiro. 

 

Reading 

Lectura dun artigo sobre os hábitos alimentarios máis adecuados para a saúde e realizar varios exercicios de 

comprensión.  

Comprensión da información clave do texto. 

Over to you: por que che parece que nalgúns países non lles permiten desfilar a modelos excesivamente 

delgadas? 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

False friends: marks. 

 

Grammar 

Contrastar o uso do Present Simple e do Present Continuous. 

Adverbios de frecuencia (always, usually, often, sometimes, rarely, never). 

Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

Reading 

Lectura dun cuestionario sobre o que din sobre a personalidade as preferencias en cuestión de chocolate. 

Exercicios de comprensión do texto lido. 

False friends: advice. 

 

Grammar 

Uso de cuantificadores e determinantes (a/an/some/any/many/a lot of/much). 

Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 

Putting it together 

Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario e a gramática 

 

Real English 
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Vocabulary 

Adxectivos para describir os sabores. 

Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos para describir sabores. 

Word Builder: adxectivos terminados en -y, -ing e -ed. 

 

Listening 

Comprensión oral de pedidos de comida por teléfono. 

Resposta a varias preguntas sobre o contido da conversación. 

 

Speaking 

Práctica oral para facer un pedido e para tomar un pedido. 

Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade e postos en práctica a través da expresión oral. 

Práctica oral para falar do aspecto das persoas, co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

Interacción oral co compañeiro/a utilizando as expresións dadas. 

 

Say it right! 

Pronuncia dos sons /s/ e /z/. 

 

 

Writing 

Writing help: análise da estrutura dos contidos dunha crítica dun restaurante. 

Reunir ideas sobre o tema, contestando a preguntas con who, what, where, when e why. 

Produción dun texto descritivo, seguindo os pasos facilitados no apartado Writing Resource do Workbook. 

 

Real Life 

Como se le unha carta dun restaurante.  

Repaso de expresións ditas polo cliente e polo camareiro.  

Práctica de pequenos diálogos co compañeiro. 



204 

204 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

 

Real Language Record 

Resumo, a modo de repaso, da linguaxe funcional, a gramática e o vocabulario vistos ao longo de toda a 

unidade. 

 

 

Real World Extra 

Comprensión dun texto sobre as orixes do chocolate e das patacas fritas.  

Realización dun cuestionario sobre a orixe de certos alimentos. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

Vocabulary, páxs. 10 e 16: vocabulario relacionado cos alimentos: comidas e bebidas e adxectivos para 

describir os alimentos. 

Reading, páxs. 11 e 14: comprensión escrita dun artigo nunha revista sobre a comida que lle gusta á 

xuventude e un cuestionario sobre chocolate e personalidade; e Real World Extra, páx. 124, comprensión 

escrita dun texto sobre a orixe de certos alimentos. 

Grammar, páxs. 12-13 e 15: uso contrastado entre Present Simple e Present Continuous e uso correcto dos 

cuantificadores: a / an, the, some, any, a lot of, many, much, How much … ?, How many …?; os nomes 

contábeis e incontábeis. 

Listening, páxs. 10 e 16: comprensión oral dun concurso de radio sobre nutrición e como pedir comida por 

teléfono. 

Speaking, páx. 17 : participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para pedir comida e para 

tomar un pedido. 

Pronunciation, páx. 17: pronuncia dos sons consonánticos /s/ e /z/. 

Writing, páx. 18: expresión escrita dunha crítica sobre un restaurante e correcta organización da 

información en parágrafos.  

Check your progress e Self-Evaluation, páxs. 15 e 16 do Workbook, correspondente á unidade. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
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Listening, páxs. 10 e 16: adquisición de coñecementos sobre nutrición e sobre como facer pedidos por 

teléfono. 

 

 Competencia dixital: 

Writing, páx. 18:  autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da 

información e das súas fontes. 

Speaking, páx. 17: respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos 

compañeiros/as, ao usar a información e as súas fontes. 

Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os exercicios que se 

expoñen. 

 

 Aprender a aprender: 

Speaking, páxs. 17: respecto polas quendas de palabra. 

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

capacidades e coñecementos, a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 15 e 16 e 

132 do Workbook, correspondentes á unidade. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

Listening, páxs. 10 e 16; Speaking, páx. 17: respecto polas preferencias alimentarias, os hábitos alimentarios 

máis adecuados para a saúde e como pedir en estabelecementos. 

Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións na aula. 

 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:  

Speaking, páxs. 17 e Writing, páx. 18: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos e orais a 

partir de modelos dados.  

Writing, páx. 18: capacidade de organización á hora de presentar un traballo escrito. 

Check your progress e Self-Evaluation, páxs. 15-16 e132 do Workbook, correspondentes á unidade. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 Conciencia e expresións culturais:  
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Real World Extra, páx. 124: datos sobre a orixe de certos alimentos. 

Listening, páx. 16: como pedir comida por teléfono. 

Real Life, páx. 19: que pedir nun restaurante. Ler a carta. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

 Valores éticos: 

Respecto polos costumes nos restaurantes doutros países. 

Respecto e interese polas fórmulas de cortesía empregadas á hora de realizar un pedido nun restaurante ou 

por teléfono. 

 

 Educación plástica, visual e audiovisual: 

Lectura e comprensión de carteis anunciando restaurantes. 

 

 Lingua e literatura: 

Os cuantificadores. 

O Present Simple e o Present Continuous. 

A correcta organización da  información en parágrafos. 

Tradución lingua propia-inglés (no Workbook) 

 

Tecnoloxía 

Internet 

 

AREA DE COÑECEMENTO  2: Clean-Up Time 

 

a) Obxectivos 
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Utilizar correctamente o Past Simple, o Past Continuous e as expresións temporais que os acompañan.  

Contrastar o uso do Past Simple e do Past Continuous. 

Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre a cantidade de lixo que se xera nun fogar británico e 

outro sobre un proxecto escolar relacionado co ambiente. 

Escoitar de modo comprensivo un programa de radio e unha entrevista telefónica. 

Falar de rutinas diarias e de actividades habituais. 

Facer entrevistas.  

Escribir a descrición dun acontecemento, prestando atención á estrutura do texto. 

A acentuación das palabras. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado coa reciclaxe. 

Comprensión e expresión oral de diferentes normas de reciclaxe. 

 

Listening 

Comprensión oral dun programa de radio sobre a reciclaxe. 

Expresión oral co compañeiro sobre os propios hábitos de reciclaxe. 

 

Reading 

Lectura da crítica dun artigo sobre a cantidade de lixo que se xera nun fogar británico. 

 Comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

Over to you: Estás de acordo cos comentarios dos protagonistas do texto? 

 

Grammar 

Past Simple e Past Continuous. 
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Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 

Reading 

Lectura dun artigo nunha revista sobre un proxecto escolar relacionado co ambiente. 

Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade e postos en práctica a través da expresión oral. 

Práctica oral para describir un cuarto, co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 

Grammar 

Past Simple e Past Continuous. 

Realización de exercicios sobre o uso correcto de ambos os tempos. 

 

Putting it together 

Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario e a gramática. 

 

Real English 

Vocabulary 

Verbos relacionados co ambiente. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Word Builder: palabras que poden ser substantivo e verbo (damage, plan, rescue). 

Listening 

Comprensión oral dun programa de radio. 

Realización de varios exercicios para contestar a varias preguntas sobre o contido da conversación. 

 

Saying it right! 

Pronuncia correcta (des-troy, pol-lute, da-mage) 

 

Speaking 
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Interacción oral co compañeiro/a de representación dunha entrevista tras a fin de semana mundial da 

reciclaxe. 

Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade e postos en práctica a través da expresión oral. 

 

Writing 

Análise da estrutura dos contidos dun texto descritivo sobre un acontecemento (un festival, un concerto, un 

día especial). 

Writing help: estruturación dos parágrafos. 

Preparación antes de escribir un texto descritivo, practicando a estrutura e a linguaxe típicas, mediante a 

realización de varios exercicios. 

Produción dun texto descritivo, seguindo os pasos facilitados no apartado Writing Resource do Workbook. 

 

Real Life 

Diferenzas entre inglés británico e inglés americano. 

Exercicios de comprensión sobre o vocabulario aprendido.  

Did you know?: diferenzas que resultan confusas entre o inglés británico e o inglés americano. 

 

Real Language Record 

Resumo, a modo de repaso, da linguaxe funcional, a gramática e o vocabulario vistos ao longo de toda a 

unidade. 

 

 

Real World Extra 

Lectura dun texto sobre programas de reciclaxe. 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

Vocabulary, páxs. 22 e 28: vocabulario relacionado coa reciclaxe. 
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Reading, páxs. 22 e 23, e páx. 26: comprensión escrita dun artigo sobre a cantidade de lixo que se xera nun 

fogar británico e outro sobre un proxecto escolar sobre reciclaxe. 

Grammar, páxs. 24 e 25 e 27 sobre Past Simple e Past Continuous, diferenzas en canto aos seus usos. 

Listening, páxs. 22 e 28: comprensión oral dun programa de radio sobre reciclaxe e dunha entrevista tamén 

na radio. 

Speaking, páx. 29: representación dunha entrevista co compañeiro/a. 

Pronunciation, páx. 28: pronuncia correcta de palabras como des-troy, pol-lute, da-mage ou res-cue. 

Writing, páx. 30: redactar un texto descritivo prestando atención á estruturación dos parágrafos, as 

maiúsculas e os signos de puntuación. 

Check your progress e Self-Evaluation, páxs. 23-24 e 132 do Workbook, correspondente á unidade. 

 

Competencia dixital: 

Writing, páx. 30: autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da información 

e das súas fontes. 

Speaking, páx. 29: respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos 

compañeiros/as, ao usar a información e as súas fontes. 

Real World Extra, páx. 126: buscar en internet información sobre os programas de reciclaxe que funcionan 

noutros países. 

Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os exercicios que se 

expoñen. 

 

Aprender a aprender: 

Speaking, páx. 29: respecto polas quendas de palabra. 

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

capacidades e coñecementos, a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 23-24 e 132 

do Workbook, correspondentes á unidade. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

Listening, páxs. 22 e 28; Reading, páxs. 22-23, 26 e 127: respecto pola reciclaxe; os programas dispoñíbeis 

en diferentes países. 

Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións na aula. 
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Respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos compañeiros/as, ao usar a 

información e as súas fontes. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

Speaking, páx. 29 e Writing, páx. 30: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos e orais a 

partir de modelos dados.  

Writing, páx. 30: capacidade de organización á hora de presentar un traballo escrito, seguindo as directrices 

do Writing guide e writing plan, páxs. 114 e 118 do Workbook. 

Check your progess e Self-Evaluation, páxs. 23-24 e 132 do Workbook, correspondentes á unidade. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

Listening, páxs. 22 e 28: a reciclaxe na radio 

Reading, páxs. 23 e 26: o lixo que xeramos e un programa escolar de reciclaxe. 

Real World Extra, páx.126: programas de reciclaxe noutros países. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

Bioloxía e xeoloxía: 

Reciclar o lixo e limpar. 

 

Xeografía e historia: 

Programas de reciclaxe en distintos países.  

 

Lingua e literatura: 

O Past Simple e o Past Continuous: diferenza de usos. 

Signos de puntuación. 

Estruturación de parágrafos.  
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Tradución lingua propia-inglés (no Workbook). 

 

Tecnoloxía 

Internet. 

 

AREA DE COÑECEMENTO  3: Good Job! 

 

a) Obxectivos 

 

Utilizar correctamente o Present Perfect Simple e as expresións temporais que o acompañan.  

Contrastar o uso do Present Perfect Simple e do Past Simple. 

Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo no que se cuestiona se os soldos dos personaxes famosos 

son demasiado altos e outro sobre profesións sorprendentes. 

Escoitar de modo comprensivo un diálogo e unha entrevista. 

Dar opinións. 

Falar sobre cousas que fixesen ou experimentasen algunha vez.  

Escribir un texto no que describan unha experiencia inesquecíbel. 

Identificar e producir sons de especial dificultade: /s/ e /k/. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado co traballo. 

Identificación de actividades nun texto escrito. 

 

Listening 

Comprensión oral dun diálogo sobre traballos. 

Práctica oral co compañeiro en forma de pequenos diálogos. 
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Reading 

Lectura dunha páxina de opinión. Son moi altos os salarios dos famosos?  

Comprensión da información clave do texto, mediante diversas actividades. 

Over to you: ti que opinas? 

 

Grammar 

Uso correcto do Present Perfect Simple. 

Expresións temporais que o acompañan (yet/already/ever/for/since). 

 

Reading 

Lectura dun artigo dunha revista sobre profesións sorprendentes. 

Realización de varios exercicios para comprobar que se comprendeu o texto. 

 

Grammar 

Contrastar os usos do Present Perfect Simple e do Past Simple.  

Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 

Putting it together 

Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario e a gramática. 

Real English 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado con experiencias insólitas. 

Cuestionario para saber se te consideras unha persoa aventureira, utilizando os tempos verbais aprendidos.  

Word Builder: palabras que adoitan ir xuntas formando unha especie de estrutura habitual: collocations 

(have a shower/an accident, go diving/dancing...). 

 

Listening 
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Comprensión oral dunha entrevista para un reality show moi coñecido.  

Realización de exercicios de comprensión. 

 

Speaking 

Conversación co compañeiro sobre actividades realizadas no pasado.  

Utilización das expresións temporais e dos tempos pasados aprendidos. 

 

Say it right! 

Pronuncia dos sons /s/ e /k/. 

 

Writing 

Análise da estrutura dos contidos dunha entrada nun blog. Pensar nalgunha experiencia memorábel que 

vivises.  

Preparación antes de escribir. Ter coidado coa orde das palabras, as maiúsculas, os signos de puntuación e a 

estrutura dos parágrafos. 

Writing Task: produción dunha entrada nun blog para contar unha experiencia memorábel, seguindo os 

pasos facilitados no apartado Writing Resource do Workbook. 

 

Real Life 

Traballos de verán para adolescentes.  

Cubrir un formulario de solicitude.  

Did you know?: os adolescentes británicos van aos campamentos de verán para divertirse, pero en EEUU 

fano como titores de rapaces máis pequenos. 

 

Real Language Record 

Resumo, a modo de repaso, da linguaxe funcional, a gramática e o vocabulario vistos ao longo de toda a 

unidade. 

 

Real World Extra 

Lectura dun texto sobre a explotación infantil en diversos países. 
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Buscar en internet información sobre as leis que regulan o traballo infantil no propio país.  

Datos biográficos sobre Charles Dickens e preguntas de comprensión do texto. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

 Vocabulary, páxs. 34 e 40: vocabulario relacionado cos traballos. 

 Reading, páxs. 34-35 e 38: comprensión escrita dunha páxina de opinión sobre os salarios dos famosos e 

dun artigo nunha revista sobre profesións insólitas. Real World Extra, páx. 128: texto sobre a explotación 

infantil no mundo. 

 Grammar, páxs. 36-37 e 39: uso dos tempos pasados: Present Perfect Simple e Past Simple, e expresións 

temporais (yet/just/ever/never/for/since).  

Listening, páxs. 34 e 40: comprensión oral dunha conversación sobre traballos e dunha entrevista para a 

televisión sobre actividades perigosas. 

Speaking, páx. 41: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para falar de experiencias 

pasadas. 

Pronunciation, páx. 41: pronuncia dos sons /s/ e /k/. 

Writing, páx. 42: expresión escrita dunha entrada nun blog. 

Check your progress e Self-Evaluation, páxs. 31-32 e 132 do Workbook, correspondente á unidade. 

 

 Competencia dixital: 

Writing, páx. 42:  autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da 

información e das súas fontes. 

Speaking, páx. 41: respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos 

compañeiros/as, ao usar a información e as súas fontes. 

Uso de internet para realizar un traballo de investigación sobre a explotación infantil. 

Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os exercicios que se 

expoñen. 

 

 

 Aprender a aprender: 
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Speaking, páx. 41: respecto polas quendas de palabra. 

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

capacidades e coñecementos, a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 31-32 e 132 

do Workbook, correspondentes á unidade. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

Real World Extra, páx. 128: responsabilidade de coñecer a existencia da explotación infantil no mundo.  

Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións na aula. 

Respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos compañeiros/as, ao usar a 

información e as súas fontes 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

Speaking, páx. 41 e Writing, páx. 42: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos e orais a 

partir de modelos dados.  

Writing, páx. 42: capacidade de organización á hora de presentar un traballo escrito. 

Check your progress e Self-Evaluation, páxs. 31-32 e 132 do Workbook, correspondentes á unidade. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 Valores éticos: 

Rexeitar a explotación infantil que ten lugar en moitos países. 

Responsabilidade de coñecer eses datos. 

Responsabilidade de coñecer a desigualdade que existe no mundo con respecto aos salarios. 

 

 Lingua e literatura: 

Present Perfect Simple e Past Simple. 

Expresións temporais utilizadas cun e outro tempo (for/since/just/ever/yet) 

Ortografía: signos de puntuación, maiúsculas.  

Orde das palabras e estruturación de parágrafos. 
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Tradución lingua propia-inglés (no Workbook). 

 

 Tecnoloxía: 

Internet. 

Blogs. 

 

AREA DE COÑECEMENTO  4: Talking Fashion 

 

a) Obxectivos 

 

Utilizar correctamente os comparativos e os superlativos dos adxectivos. 

Utilizar correctamente as estruturas (not) as … as, too … e (not) … enough. 

Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre a prohibición de levar postas certas pezas de vestir 

nalgúns países e outro sobre a preocupación das nenas preadolescentes británicas polo seu aspecto físico. 

Escoitar e comprender as normas de vestir nun colexio e os comentarios duns reporteiros sobre o vestiario 

dos invitados a unha gala dos premios MTV. 

Falar sobre normas de vestir e sobre moda. 

Facer comparacións. 

Escribir un texto no que describan as súas pezas de vestir favoritas, prestando atención á orde dos 

adxectivos na oración. 

Identificar e pronunciar o son /f/ en “enough”. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado coa moda. 

Identificación de diferentes artigos con respecto ao código de vestiario imposto nalgúns centros educativos 

de EEUU. 

Listening 
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Comprensión do código de vestiario dun centro educativo, exposto por un profesor.  

Discusión falada co compañeiro sobre o devandito código. 

 

Reading 

Lectura dun artigo de xornal dixital sobre aspectos polémicos de certas pezas de roupa. 

Exercicios de comprensión sobre a lectura. 

Over to you: Con que aspectos da lectura estás de acordo? 

False Friends: crime e modest. 

 

Grammar 

Comparativo (de superioridade e de inferioridade) e superlativo (short-shorter-shortest) con especial 

atención ás formas irregulares dalgúns adxectivos. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 

Reading 

Lectura dunha reportaxe sobre as preadolescentes adictas aos produtos de beleza.  

Realización de varias actividades para comprobar que se comprendeu o texto.  

False friends: contest. 

 

Grammar 

Utilizar correctamente as estruturas (not) as … as, too … e (not) … enough. 

Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 

Putting it together 

Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario e a gramática, a través dun texto sobre os trucos de beleza de antes e de agora. 

 

Real English 

Vocabulary 
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Adxectivos relacionados coa moda. 

Word Builder: cando se di que varias palabras pertencen á mesma familia quere dicir que teñen a mesma 

raíz:  fashion-fashionable, trend-trendy. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Comentarios duns reporteiros sobre o vestiario dos invitados a unha gala dos premios MTV. 

Realización de varios exercicios de comprensión. 

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta das consonantes gh: enough /i'nʌf/.  

 

Speaking 

Representar co compañeiro pequenos diálogos falando sobre a roupa que vestirías para distintos eventos. 

 

Writing 

Análise da estrutura dos contidos dun texto descritivo sobre moda. 

Preparación antes de escribir. Ter coidado coa orde dos adxectivos, as maiúsculas, os signos de puntuación e 

a estrutura dos parágrafos. 

Writing Task: produción dun texto descritivo sobre as pezas de roupa favoritas, seguindo os pasos facilitados 

no apartado Writing Resource do Workbook. 

 

Real Life 

Saír para comprar roupa: interacción cliente-dependente. 

Did you know?: Oxford Street é a rúa comercial con máis movemento de todo o mundo. 

 

Real Language Record 

Resumo, a modo de repaso, da linguaxe funcional, a gramática e o vocabulario vistos ao longo de toda a 

unidade. 
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Real World Extra 

Ir de compras polo mundo: centros comerciais, mercados, compra por internet. 

Cadro de tallas segundo os países.  

Escribir un pequeno texto sobre algún lugar onde se poden mercar artigos especiais, pola zona na que vives. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

Vocabulary, páxs. 48 e 54: vocabulario relacionado coa moda. 

Reading, páxs. 48 e 52, e páx. 130: comprensión escrita da entrada dun artigo nun xornal dixital e dunha 

reportaxe, e varios textos sobre distintas formas de ir de compras. 

Grammar, páxs. 50-51 e 53: comparativos (de superioridade e inferioridade) e superlativos, e o uso de 

estruturas too e (not) enough.  

Listening, páxs. 48 e 54: as normas de vestir nun colexio e os comentarios duns reporteiros sobre o vestiario 

dos invitados a unha gala dos premios MTV.   

Speaking, páx. 55: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a,  falando sobre como 

vestirse para distintos eventos. 

Pronunciation, páx. 55: pronunciación correcta das consonantes gh: enough /i'nʌf/. 

Writing, páx. 56: escribir unha redacción sobre as túas pezas de roupa favoritas.  

Check your progress e Self-Evaluation, páxs. 39-40 e 132 do Workbook, correspondente á unidade. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

Listening, páxs. 48 e 54; Reading, páxs. 48 e 52, e páx. 130: as normas de vestir no colexio, as 

preadolescentes adictas aos produtos de beleza e saír de compras polo mundo.  

Speaking, páx. 55: falar sobre as normas de vestir en diferentes ocasións. 

 

 Competencia dixital: 

Writing, pag. 56:  autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da 

información e das súas fontes. 
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Speaking, páxs. 55: respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos 

compañeiros/as, ao usar a información e as súas fontes. 

Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os exercicios que se 

expoñen. 

 

 Aprender a aprender: 

Speaking, páx. 55: respecto polas quendas de palabra. 

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

capacidades e coñecementos, a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 39 e 40, e 

132 do Workbook, correspondentes á unidade. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

Real World Extra, páx. 130: formas de comprar por todo o mundo. Cadro de conversión de tallas por países.  

Respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos compañeiros/as, ao usar a 

información e as súas fontes. 

Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións na aula. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:  

Speaking, páx. 55 e Writing, páx. 56: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos e orais a 

partir de modelos dados.  

Writing, páx. 56: capacidade de organización á hora de presentar un traballo escrito. 

Check your progress e Self-Evaluation, páxs. 39-40 e 132 do Workbook, correspondentes á unidade. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

Conciencia e expresións culturais: 

Reading, páxs. 48 e 52: datos sobre as normas de vestir nalgúns centros educativos americanos e a adicción 

das adolescentes aos produtos de beleza. 

Real World Extra, páx. 130: formas de comprar por todo o mundo. Cadro de conversión de tallas por países.  

 

 

d) Temas interdisciplinares 
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 Xeografía e historia: 

Buscar nun mapa algúns estados americanos (Mississippi, Michigan, Ohio, Louisiana ou Xeorxia) 

Trucos de beleza de antes e de agora. 

 

 Lingua e literatura: 

Comparativos (superioridade e inferioridade) e superlativos. 

Estruturas too/(not) enough. 

Orde dos adxectivos. 

Tradución lingua propia-inglés (no Workbook). 

 

 Tecnoloxía: 

Internet. 

Prensa dixital. 

 

AREA DE COÑECEMENTO : City Life 

 

a) Obxectivos 

 

Utilizar correctamente o futuro con will, be going to e o Present Continuous, e as expresións temporais que 

os acompañan. 

Utilizar correctamente o primeiro condicional. 

Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre dous proxectos de cidades do futuro e outro sobre a 

vida na cidade e os efectos que ten no cerebro. 

Escoitar e comprender un programa de radio e varias conversacións. 

Expresar preferencias. 

Falar sobre plans. 

Facer predicións. 

Escribir un correo electrónico a un amigo/a que o vai visitar, para contarlle os seus plans, prestando 

atención ao uso dos adxectivos posesivos e pronomes para evitar a repetición. 
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Pronunciar correctamente as formas contraídas: will / ’ll e will not / won’t . 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Nomes de lugares na cidade. 

 

Listening 

Comprensión oral dun programa de radio sobre a vida urbana. 

Realización de exercicios de comprensión do texto.  

Interactuar co compañeiro en pequenas conversacións sobre a preferencia entre vivir nunha gran cidade ou 

nunha máis pequena. 

 

Reading 

Lectura dun artigo sobre dúas cidades do futuro.  

Comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

Over to you: en cal vivirías? 

 

Grammar 

Utilizar correctamente o futuro con will, be going to e o Present Continuous. 

Usar as expresións temporais que os acompañan. 

Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades 

 

Reading 

Lectura dun artigo científico: o efecto sobre o cerebro de vivir nunha gran cidade. 

Comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións: antónimos. 
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Grammar 

Utilizar correctamente o primeiro condicional. 

Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 

Putting it together 

Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario e a gramática. 

 

Real English 

Vocabulary 

Collocations verbais (come and work, get a degree, make a discovery...)..  

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Word Builder: diferenzas de uso con make e do. 

 

Listening 

Comprensión oral da conversación sobre o futuro que manteñen varios amigos. 

Realización de varios exercicios para comprobar que se entendeu o texto. 

 

Speaking 

Falar sobre predicións futuras co teu compañeiro.  

 

Say it right! 

Pronuncia correcta do verbo modal will (not) e as súas contraccións ('ll/won't) 

 

Writing 
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Análise da estrutura dos contidos dun correo electrónico. 

Preparación antes de escribir. Ter coidado co uso de pronomes para evitar repetir os nomes aos que fan 

referencia. Prestar atención tamén á orde de palabras, as maiúsculas, os signos de puntuación e a estrutura 

dos parágrafos. 

Writing Task: produción dun correo electrónico en resposta a un amigo que che vai facer unha visita. No 

correo dislle os sitios que lle vas amosar e as cousas que se poden facer pola zona. Seguir os pasos 

facilitados no apartado Writing Resource do Workbook. 

 

Real life 

Pedir indicacións para ir a algún sitio.  

Escoitar e completar varios diálogos nos que se piden e se dan indicacións.  

Repetir diálogos parecidos co compañeiro.  

Did you know?: os británicos son sempre moi educados. Antes de pedir unha indicación hai que dicir: 

"Excuse me". 

 

Real Language Record 

Resumo, a modo de repaso, da linguaxe funcional, a gramática e o vocabulario vistos ao longo de toda a 

unidade. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

Vocabulary, páxs. 60 e 66: vocabulario relacionado con lugares dentro das cidades.  

Reading, páxs. 60 e 64, e páx. 132: comprensión escrita de varios textos; un sobre dúas cidades do futuro, 

outro acerca do efecto sobre o noso cerebro de vivir nunha cidade e varios folletos turísticos sobre distintas 

cidades do mundo. 

Grammar, páxs. 62-63 e 65: uso de will/be going to e o Present Continuous para narrar acontecementos 

futuros e uso do primeiro condicional.  

Listening, páxs. 60 e 66: comprensión oral dun programa de radio falando sobre a vida na cidade e dunha 

conversación entre varias persoas facendo predicións para o seu futuro. 

Speaking, páx. 67: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para facer predicións 

futuras. 
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Pronunciation, páx. 67: pronuncia do verbo modal will (not) e as súas contraccións ('ll/won't). 

Writing, páx. 68: escribir un correo eléctrico.  

Check progress e Self-Evaluation, páxs. 47-48 e133 do Workbook, correspondente á unidade. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

Real World Extra, páx. 133: uso do GPS para viaxar.  

 

 Competencia dixital: 

Writing, páx. 68:  autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da 

información e das súas fontes. 

Speaking, páx. 67: respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos 

compañeiros/as, ao usar a información e as súas fontes. 

Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os exercicios que se 

expoñen. 

 

 Aprender a aprender: 

Speaking, páx. 67: respecto polas quendas de palabra. 

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

capacidades e coñecementos, a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 47-48 e 133 

do Workbook, correspondentes á unidade. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

Speaking, páx. 67: fórmulas para facer predicións futuras. 

Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións na aula. 

Respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos compañeiros/as, ao usar a 

información e as súas fontes. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

Speaking, páx. 67 e Writing, páx. 68: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos e orais, a 

partir de modelos dados.  

Writing, páx. 68: capacidade de organización á hora de presentar un traballo escrito. 
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Check your progress e Self-Evaluation, páxs. 47-48 e 133 do Workbook, correspondentes á unidade. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

Reading, páxs. 64: interese nun artigo científico sobre o efecto que pode ter no noso cerebro vivir nunha 

gran cidade. 

Real World Extra, páx. 132: cuestionario para pescudar canto sabes sobre as principais cidades do mundo. 

Lectura de varios folletos turísticos sobre distintas cidades do mundo. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

 Xeografía e historia: 

Situar NY no mapa. 

Situar o océano Atlántico e o Pacífico. 

 

 Lingua e literatura: 

O futuro con will, going to e o Present Continuous. 

Uso do primeiro condicional. 

O uso dos pronomes para evitar repetir os nomes aos que fai referencia. 

Tradución lingua propia-inglés (no Workbook). 

 

 Tecnoloxía: 

Internet. 

Correo electrónico.  

GPS. 

 

 

AREA DE COÑECEMENTO  6: Mad About Mobiles 
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a) Obxectivos 

 

Usar correctamente os modais. 

Ler de forma comprensiva e autónoma unha historia gráfica sobre a dependencia do teléfono móbil dos 

adolescentes e unhas mensaxes nun foro dunha páxina web sobre usos alternativos do móbil. 

Escoitar e comprender consellos para escribir mensaxes de texto no móbil e varias conversacións sobre as 

normas de educación para utilizar o teléfono móbil. 

Facer comparacións. 

Expresar habilidades e falar sobre as normas de educación para utilizar o móbil. 

Escribir unha mensaxe para un foro dunha páxina sobre as vantaxes e inconvenientes dos móbiles, 

prestando atención ao uso das conxuncións causais e consecutivas. 

Identificar e pronunciar correctamente a negación dos modais e as súas contraccións. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Os teléfonos móbiles. 

Comprensión do vocabulario a través dun cuestionario. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha conversación sobre mensaxes de texto. 

Realización de varios exercicios para comprobar que se entendeu o texto. 

 

Reading 

Historia en imaxes.  

Comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

Over to you: aguantarías unha semana sen móbil? 
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Grammar 

Uso correcto dos verbos modais (can, could, should, must, have to e as súas correspondentes formas 

negativas). 

Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 

Reading 

Lectura dun foro de internet no que se fala de usos insólitos do móbil. 

Realización de varios exercicios para comprobar que se entendeu o texto. 

False friends: advert. 

 

Grammar 

Revisión dos verbos modais. 

 

 

Putting it together 

Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario e a gramática. 

 

Real English 

Vocabulary 

Comunicación e modais cando falamos por teléfono. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Word Builder: phrasal verbs. Consello para buscalos no dicionario.  

 

Listening 

Comprensión oral de cinco conversacións breves. 

Realización de varios exercicios para contestar a varias preguntas sobre animais. 

 



230 

230 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

Say it right! 

Pronuncia correcta dos verbos modais nas súas formas negativas. 

 

Speaking 

Conversar co compañeiro sobre o tipo de usuario de móbil que é cada quen. 

Comparar despois as respostas de ambos os dous. 

  

Writing 

Análise da estrutura dos contidos dun post nun foro de internet. 

Preparación antes de escribir. Ter coidado cos conectores de causa e efecto. Prestar atención igualmente á 

orde de palabras, as maiúsculas, os signos de puntuación , a estrutura dos parágrafos e os pronomes para 

facer referencia a nomes e evitar a repetición. 

Writing Task: escribir un post nun foro sobre as vantaxes e desvantaxes dos teléfonos móbiles, seguindo os 

pasos facilitados no apartado Writing Resource do Workbook. 

. 

Real Life 

Formato das mensaxes de móbil (SMS). 

 

Real Language Record 

Resumo, a modo de repaso, da linguaxe funcional, a gramática e o vocabulario vistos ao longo de toda a 

unidade. 

 

Real World Extra 

Momentos clave na historia da comunicación. 

Cadro co uso dos móbiles en diferentes países do mundo. 

Facer unha enquisa de dúas preguntas a dez persoas e crear un gráfico cos resultados. 

 

 

c) Competencias clave 
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 Comunicación lingüística: 

Vocabulary, páxs. 72 e 78: vocabulario relacionado cos móbiles e coa comunicación.  

Reading, páxs. 72-73 e 76: ler de forma comprensiva e autónoma unha historia gráfica sobre a dependencia 

do teléfono móbil dos adolescentes e unhas mensaxes nun foro dunha páxina web sobre usos alternativos 

do móbil. 

Grammar, páxs. 74-75 e 77: uso correcto dos verbos modais (can, could, must, should e have to). 

Listening, páxs. 72 e 78: comprensión oral de consellos para escribir mensaxes de texto no móbil e varias 

conversacións sobre as normas de educación para utilizar o teléfono móbil  

Speaking, páx. 79: definir oralmente, mediante unha conversación co compañeiro, o tipo de usuario de 

móbil que é cada quen. 

Pronunciation, páx. 79: pronuncia das formas contraídas: can’t / cannot, mustn’t / must not, couldn’t / 

could not, shouln’t / should not. 

Writing, páx. 80: escribir un post nun foro de internet sobre as vantaxes e desvantaxes do móbil.  

Check your progess e Self-Evaluation, páxs. 55-56 e 133 do Workbook, correspondente á unidade. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

Listening, páxs. 72 e 78: comprensión oral de consellos para escribir mensaxes de texto no móbil e varias 

conversacións sobre as normas de educación para utilizar o teléfono móbil. 

Reading, páxs. 72-73 e 76: ler de forma comprensiva e autónoma unha historia gráfica sobre a dependencia 

do teléfono móbil que teñen os adolescentes e unhas mensaxes nun foro dunha páxina web sobre usos 

alternativos do móbil 

Speaking, páx. 79: definir oralmente, mediante unha conversación co compañeiro, o tipo de usuario de 

móbil que é cada quen. 

Writing, páx. 80: escribir un post nun foro de internet sobre as vantaxes e desvantaxes do móbil. 

 

 Competencia dixital: 

Writing, páx. 80:  autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da 

información e das súas fontes. 

Speaking, páx. 79: respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos 

compañeiros/as, ao usar a información e as súas fontes. 
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Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os exercicios que se 

expoñen. 

 

 Aprender a aprender: 

Speaking, páx. 79: respecto polas quendas de palabra. 

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

capacidades e coñecementos, a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 55 e 56, e 

133 do Workbook, correspondentes á unidade. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

Speaking, páx. 79: definir oralmente, mediante unha conversación co compañeiro, o tipo de usuario de 

móbil que é cada quen. 

Listening, páx. 78: respectar as normas de educación para utilizar o teléfono móbil. 

Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións na aula. 

Respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos compañeiros/as, ao usar a 

información e as súas fontes. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

Speaking, páx. 79 e Writing, páx. 80: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos e orais a 

partir de modelos dados.  

Writing, páx. 80: capacidade de organización á hora de presentar un traballo escrito. 

Check your progress e Self-Evaluation, páxs. 55-56 e133 do Workbook, correspondentes á unidade. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

Speaking, páx. 79: definir oralmente, mediante unha conversación co compañeiro, o tipo de usuario de 

móbil que é cada quen. 

Listening, páx. 78: respectar as normas de educación para utilizar o teléfono móbil. 

 

d) Temas interdisciplinares 
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 Valores éticos: 

Respectar as normas á hora de comunicarse co móbil. 

 

 Xeografía e historia: 

Situar no mapa Corea, Gran Bretaña, Sudáfrica. 

 

 Lingua e literatura: 

Verbos modais para expresar habilidade, posibilidade, permiso, obrigación e prohibición, e para dar 

consello. 

Conectores de causa e efecto. 

Tradución lingua propia-inglés (no Workbook). 

 

 Tecnoloxía: 

Internet. 

Foros. 

Móbiles. 

 

 

AREA DE COÑECEMENTO  7: This is Britain 

 

a) Obxectivos 

 

Utilizar correctamente a voz pasiva en presente e en pasado. 

Ler de forma comprensiva e autónoma un folleto turístico sobre o río Támese e unha páxina web sobre 

inventos británicos. 

Escoitar e comprender un concurso na radio e a descrición dalgúns inventos. 

Intercambiar información e falar de inventos. 

Escribir un informe sobre un invento, prestando atención ao uso dos conectores de secuencia. 

Identificar e producir sons de especial dificultade, como en yoghurt  e jar. 
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b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado coa xeografía. 

Identificación de diferentes aspectos xeográficos a través dun cuestionario. 

 

Listening  

Comprensión oral dun concurso radiofónico sobre a xeografía británica. 

Interacción co compañeiro: manter unha conversación sobre aspectos da xeografía española. 

 

Reading 

Lectura dun folleto sobre o río Támese.  

Comprensión da información clave do texto. 

Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre algunhas iconas de Londres. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 

Grammar 

Usos da pasiva en Present Simple e Past Simple. 

Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 

Reading 

Lectura e comprensión dunha páxina web sobre obxectos de orixe inglesa. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

False friends: relatives e realised. 

 

Putting it together 
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Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario e a gramática. 

 

Real English 

Vocabulary 

Verbos. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Word Builder: false friends e cognados.  

 

Listening 

Comprensión oral dun programa de radio. 

Realización de varios exercicios de comprensión. 

 

Say it right! 

Pronuncia correcta de sons consonánticos de especial dificultade de palabras como /j/ e /dʒ/. 

 

Speaking 

Interacción oral co compañeiro/a para intercambiar información e falar de inventos. 

 

Writing 

Análise da estrutura dos contidos dun informe sobre un invento. 

Preparación antes de escribir. Ter coidado cos conectores de secuencia. Prestar atención tamén a orde de 

palabras, as maiúsculas, os signos de puntuación e a estrutura dos parágrafos, os conectores de causa e 

efecto e os pronomes 

Writing Task: produción dun informe sobre un invento, seguindo os pasos facilitados no apartado Writing 

Resource do Workbook. 

 

Real Life 

Buscar información en internet. Uso de palabras clave.  
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Buscar información sobre un río europeo. 

Take note!: as palabras clave non levan maiúsculas nin inclúen a preposición "de" ou "para" ou os artigos 

"o", "a". 

 

Real Language Record 

Resumo, a modo de repaso, da linguaxe funcional, a gramática e o vocabulario vistos ao longo de toda a 

unidade. 

 

Real World Extra 

Espazos naturais de interese turístico.  

Ler sobre as restricións de acceso aos visitantes nalgúns deses espazos. 

Buscar información sobre algún outro monumento natural moi coñecido. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

Vocabulary, páxs. 86 e 92: vocabulario relacionado con xeografía.  

Reading, páxs. 86 e 90, e páx. 81: ler de forma comprensiva e autónoma un folleto turístico sobre o río 

Támese e unha páxina web sobre inventos británicos. 

Grammar, páxs. 88-89 e 91: uso da pasiva con Present Simple e Past Simple. 

Listening, páxs. 86 e 92: escoitar e comprender un concurso na radio e a descrición dalgúns inventos.  

Speaking, páx. 93: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para falar sobre inventos.  

Pronunciation, páx. 93: Pronuncia correcta de sons consonánticos de especial dificultade de palabras como 

/j/ e /dʒ/. 

Writing, páx. 94: reflexión sobre o uso dos conectores de secuencia nun informe sobre un invento. 

Check your progress e Self-Evaluation, páxs. 63-64 e 133 do Workbook, correspondente á unidade. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

Listening, páxs. 86 e 92: escoitar e comprender un concurso na radio e a descrición dalgúns inventos.  
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Speaking, páx. 93: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para falar sobre inventos. 

Writing, páx. 94: reflexión sobre o uso dos conectores de secuencia nun informe sobre un invento. 

 

 Competencia dixital: 

Real Life, páx. 95: buscar información en internet mediante palabras clave. 

Speaking, páx. 93: respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos 

compañeiros/as, ao usar a información e as súas fontes. 

Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os exercicios que se 

expoñen. 

 

 Aprender a aprender: 

Speaking, páx. 93: respecto polas quendas de palabra. 

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

capacidades e coñecementos, a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 63-64 e 133 

do Workbook, correspondentes á unidade. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións na aula. 

Respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos compañeiros/as, ao usar a 

información e as súas fontes. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

Speaking, páx. 93 e Writing, páx. 94: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos e orais a 

partir de modelos dados.  

Writing, páx. 94: capacidade de organización á hora de presentar un traballo escrito. 

Check your progress e Self-Evaluation, páxs. 63-64 e 133 do Workbook, correspondentes á unidade. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 
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 Xeografía e historia:  

Xeografía de Gran Bretaña. 

O río Támese e a Torre de Londres. 

Inventos británicos. 

Historia do selo. 

Espazos naturais de interese turístico. 

 

 Lingua e literatura: 

Uso da pasiva.  

Os conectores de secuencia. 

Tradución lingua propia-inglés (no Workbook). 

 

 Valores éticos: 

Respecto polos espazos naturais, para evitar a súa deterioración. 

 

 Tecnoloxía: 

Internet.  

Inventos. 

 

AREA DE COÑECEMENTO  8: Equipped for Sport? 

 

a) Obxectivos 

 

Utilizar correctamente os adverbios de modo. 

Utilizar correctamente os adverbios en grao comparativo e a estrutura as … as. 

Aprender a formación das  Subject / Object Questions. 

Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo científico sobre a influencia dos xenes nas características 

físicas das persoas á hora de practicar un deporte e unha páxina de preguntas frecuentes sobre os 

beneficios de correr descalzo. 



239 

239 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

Escoitar e comprender preguntas para un concurso e unha entrevista.  

Falar de deportes e facer comparacións. 

Escribir un artigo sobre un acontecemento deportivo, utilizando o vocabulario adecuado para enriquecer a 

expresión escrita. 

Identificar a pronuncia de sons de especial dificultade, como en “fashionable” e en “research”. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

O corpo. 

Identificación de vocabulario relacionado coas partes do corpo. 

 

Grammar 

Adverbios terminados en -ly . 

Comparativo de igualdade (as...as...) 

Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 

Listening  

Comprensión oral de preguntas para un concurso. 

Interactuar co compañeiro. Conversación sobre que calidades parecen máis importantes para cada deporte 

dunha lista. 

 

Reading 

Lectura dun artigo científico sobre a xenética dos deportistas 

Comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

Localización de tres países nun mapa. 

 

Grammar 
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Aprender a formación das  Subject / Object Questions. 

Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 

Reading 

Lectura dunha páxina de preguntas frecuentes sobre os beneficios de correr descalzo. 

Comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 

Putting it together 

Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario e a gramática. 

 

Real English 

Vocabulary 

Equipamento para practicar diferentes deportes. 

Comprensión e expresión oral de diferentes profesións de persoas famosas. 

Real English: información sobre algunhas profesións e os cambios entre a actualidade e o pasado das 

mesmas. 

Word Power: formación de substantivos referidos a profesións, mediante a adición dos sufixos –er ou –or a 

un verbo. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Comprensión oral duna entrevista cunha experta en deporte. 

Realización de varios exercicios, para contestar a varias preguntas sobre unha persoa famosa. 

 

Say it right! 

Pronuncia correcta dos sons /tʃ/ e /ʃ/. 
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Speaking 

Interacción oral co compañeiro/a para falar de deportes e facer comparacións 

 

Writing 

Análise da estrutura dos contidos dunha reportaxe para o xornal do colexio. 

Preparación antes de escribir. Ter coidado coa elección das palabras. Prestar atención tamén á orde das 

palabra, as maiúsculas, os signos de puntuación e a estrutura dos parágrafos, os conectores e os pronomes 

para facer referencia a nomes sen necesidade de repetilos. 

Writing Task: produción dunha reportaxe, seguindo os pasos facilitados no apartado Writing Resource do 

Workbook. 

 

 

Real Life 

Fórmulas para dar boas e malas noticias: Have you heard about...? 

Participar co compañeiro en pequenos diálogos coma o do exemplo. 

 

Real Language Record 

Resumo, a modo de repaso, da linguaxe funcional, a gramática e o vocabulario vistos ao longo de toda a 

unidade. 

 

 

Real World Extra 

Deportistas famosos. 

Información sobre equipamento para distintos deportes. Exercicios de comprensión.  

Escribir unha pequena redacción sobre un deporte que che guste.  

Canto sabes sobre os Xogos Olímpicos? Fai o cuestionario. 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 
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Vocabulary, páxs. 98 e 104: vocabulario relacionado co corpo.  

Reading, páxs. 98-99 e 102: comprensión escrita dun artigo científico sobre a influencia dos xenes nas 

características físicas das persoas á hora de practicar un deporte e dunha páxina de preguntas frecuentes 

sobre os beneficios de correr  descalzo. 

Grammar, páxs. 100-101 e 103: uso dos adverbios de modo e dos adverbios en grao comparativo. 

Listening, páxs. 98 e 104: comprensión oral de preguntas para un concurso e unha entrevista. 

Speaking, páx. 105: falar de deportes e facer comparacións. 

Pronunciation, páx. 105: pronunciación correcta dos sons /tʃ/ e /ʃ/. 

Writing, páx. 106: expresión escrita dunha reportaxe para o xornal do colexio. 

Check your progress e Self-Evaluation, páxs. 71-72 e 133 do Workbook, correspondente á unidade. 

  

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Reading, páxs. 98-99 e 102: interese por coñecer en que medida inflúe a xenética nos deportistas 

profesionais e consultar preguntas frecuentes sobre as vantaxes de correr descalzo. 

 

 Competencia dixital: 

Writing, páx. 106:  autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da 

información e das súas fontes. 

Speaking, páx. 105: respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos 

compañeiros/as, ao usar a información e as súas fontes. 

Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os exercicios que se 

expoñen. 

 

 Aprender a aprender: 

Speaking, páx. 105: respecto polas quendas de palabra. 

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

capacidades e coñecementos, a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 71-72 e 133 

do Workbook, correspondentes á unidade. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 
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Respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos compañeiros/as, ao usar a 

información e as súas fontes. 

Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións na aula. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

Speaking, páx. 105 e Writing, páx. 106: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos e orais 

a partir de modelos dados.  

Writing, páx. 106: capacidade de organización á hora de presentar un traballo escrito. 

Check your progress e Self-Evaluation, páxs. 71-72 e 133 do Workbook, correspondentes á unidade. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

Reading, páxs. 98-99 e 102: interese por coñecer en que medida inflúe a xenética nos deportistas 

profesionais e consultar preguntas frecuentes sobre as vantaxes de correr descalzo. 

Real World Extra, páx. 138: interese por coñecer datos sobre algúns deportistas famosos e información 

sobre os Xogos Olímpicos. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

 Bioloxía e xeoloxía: 

O efecto dos xenes no corpo dos deportistas profesionais. 

Beneficios de correr descalzo. 

 

 Xeografía e historia: 

Localizar varios países no mapa. 

Datos biográficos de grandes estrelas do deporte. 

 

 Lingua e literatura: 
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Adverbios de modo.  

Adverbios en grao comparativo. As expresións temporais. 

Elección de palabras á hora de describir un traballo. 

Tradución lingua propia-inglés (no Workbook). 

 

 Tecnoloxía: 

Internet. 

 

AREA DE COÑECEMENTO  9: Teen Troubles 

 

 

a) Obxectivos de aprendizaxe 

 

Repasar a gramática aprendida nas unidades anteriores. 

Ler de forma comprensiva e autónoma unha enquisa e unha entrevista sobre as preocupacións dos 

adolescentes e sobre os problemas de convivencia entre irmáns. 

Escoitar e comprender catro entradas dun diario online e unha conversación.  

Expresar sentimentos. 

Solucionar de problemas. 

Escribir unha carta a un consultorio contando un problema real ou imaxinario,  seguindo os puntos 

traballados para conseguir unha boa expresión escrita. 

Identificar os sons vocálicos presentes nas palabras “touch” e “browse”. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Emocións. 

Comprensión e expresión oral de diferentes emocións. 
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Reading 

Lectura dunha enquisa e dunha entrevista sobre as preocupacións dos adolescentes. 

Comprensión da información clave do texto. 

False friends: grades e parents 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 

Listening 

Escoitar e comprender catro entradas dun diario online. 

Expresión oral dos datos que se piden relacionados coa conversación que se escoitou anteriormente. 

 

Grammar 

Revisión de uso de distintos tempos verbais (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect Simple, Future con will e be going to e pasiva). 

Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 

 

Reading 

Lectura de artigo dunha revista sobre a rivalidade entre irmáns.  

Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do artigo. 

 

Putting it Together 

Repaso gramatical visto ao longo do curso, a través de distintas actividades.  

A/ an/ the/ 

Any/ much/ some 

How much/ how many 

Much/ many/ Some/ a lot of 

Uso de adxectivos: comparativos e superlativos (bigger/the biggest) 

Uso correcto de distintos tempos verbais 
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Vocabulary 

Expresións do día a día (I'm feeling down) 

Word Builder: frases feitas (draw the line, can't stand...) 

 

Listening 

Escoitar unha conversación entre un alumno e o seu profesor sobre os seus problemas. 

Comprensión do texto mediante exercicios.  

 

Speaking 

Resolución de problemas. Completar varios pequenos diálogos coas expresións dadas.  

Practicar co compañeiro. 

Say it Right!: pronuncia dos sons /ʌ/ e /aʊ/ 

 

Writing 

Escribir unha carta a un consultorio contando un problema real ou imaxinario, seguindo os puntos 

traballados para conseguir unha boa expresión escrita. 

 

Real Life 

Slang utilizado pola xuventude: crib=casa 

 

Real Language Record 

Resumo, a modo de repaso, da linguaxe funcional, a gramática e o vocabulario vistos ao longo de toda a 

unidade. 

 

Real World Extra 

Irmáns famosos.  

Contestar a varias preguntas para comprobar que se entenderon os textos.  
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c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

Vocabulary, páxs. 110 e 116: vocabulario relacionado coas emocións, expresións útiles do día a día e frases 

feitas. 

Reading, páxs. 110, 114, 140: comprensión escrita dunha enquisa e dunha entrevista sobre os temas que 

máis preocupan aos adolescentes, e varios textos sobre irmáns famosos, reais e ficticios. 

Grammar, páxs. 112, revisión de tempos verbais, e 115, Putting It Together: revisión gramatical (a/an/the; 

some/any; How much/How many), uso do comparativo e do superlativo dos adxectivos. 

Listening, páxs. 110 e 116: comprensión oral de catro entradas dun diario online e dunha conversación 

entre un alumno e o seu profesor sobre os seus problemas. 

Speaking, páx. 117: practicar co compañeiro en pequenos diálogos con suxestións para a resolución de 

diversos tipos de problemas. 

Pronunciation, páx. 117: pronuncia dos sons vocálicos presentes en palabras como trouble e down. 

Writing, páx. 118: Escribir unha carta a un consultorio contando un problema real ou imaxinario, seguindo 

os puntos traballados para conseguir unha boa expresión escrita. 

Check your Progress e Self-Evaluation, páxs. 79-80 do Workbook, correspondente á unidade. 

 

 Competencia dixital: 

Listening, páx. 110: comprensión oral de catro entradas nun diario online.  

Writing, páx. 118:  autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da 

información e das súas fontes. 

Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os exercicios que se 

expoñen. 

 

 Aprender a aprender: 

Speaking, páx. 117: respecto polas quendas de palabra. 

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

capacidades e coñecementos, a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 79 e 80, e a 

sección Learning competences, páx. 133, do Workbook, correspondentes á unidade. 
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 Competencias sociais e cívicas: 

Listening, páxs. 110 e 116 e Speaking, páx. 117: tolerancia e respecto polas opinións dos demais: expresar 

acordo e desacordo. 

Reading, páxs. 111 e 114: interese e respecto polos sentimentos e preocupacións dos adolescentes, e polos 

motivos que explican a rivalidade entre irmáns. 

Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións na aula. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:  

Speaking, páx. 117 e Writing, páx. 118: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos e orais 

a partir de modelos dados.  

Writing, páx. 118: capacidade de organización á hora de presentar un traballo escrito. 

Check your Progress e Self-Evaluation, páxs. 79-80 do Workbook, correspondentes á unidade. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

Xeografía e historia: 

- Lugares de interese turístico en Inglaterra, Irlanda, Sudáfrica e Australia. 

- Os parques de atraccións Disney en Francia, China, Xapón e EE. UU. 

- As novas sete marabillas do mundo. 

- Tempo libre e turismo. 

 

Valores éticos: 

- Preocupación polos problemas doutra persoa e pedir consello para axudar a solucionalos. 

- Aprender a dar consellos. 

 

Lingua e literatura: 

- Revisión de tempos verbais simples e continuos. 
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- Will e be going to con valor de futuro. 

- Pasiva. 

- False friends. 

- Irmáns famosos da literatura. 

- Tradución lingua propia-inglés no Workbook.  

 

Tecnoloxía: 

- Internet. 

- Diario online. 
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OBXECTIVOS MÍNIMOS PARA O CURSO 

 

Repasar o presente do verbo to be e de have got. 

Repasar o Present Simple e o Present Continuous. 

Escoitar de modo comprensivo unha conversación. 

Presentarse formal e informalmente. Utilizar a linguaxe da clase. 

Contrastar o uso do Present Simple e do Present Continuous. 

Utilizar correctamente os cuantificadores e determinantes.  

Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre os hábitos alimentarios máis adecuados para a 

saúde e un cuestionario sobre o tipo de chocolate preferido, dependendo da personalidade de cada un. 

Escoitar de modo comprensivo un concurso na radio e un pedido de comida por teléfono.  

Falar de hábitos. 

Expresar gustos e preferencias. 

Utilizar correctamente a linguaxe para pedir comida  

Escribir unha crítica sobre un restaurante. 

Identificar e producir sons de especial dificultade: /s/ e /z/. 

Utilizar correctamente o Past Simple, o Past Continuous e as expresións temporais que os acompañan.  

Contrastar o uso do Past Simple e do Past Continuous. 

Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre a cantidade de lixo que se xera nun fogar británico e 

outro sobre un proxecto escolar relacionado co ambiente. 

Escoitar de modo comprensivo un programa de radio e unha entrevista telefónica. 

Falar de rutinas diarias e de actividades habituais. 

Facer entrevistas.  

Escribir a descrición dun acontecemento, prestando atención á estrutura do texto. 

A acentuación das palabras 

Utilizar correctamente o Present Perfect Simple e as expresións temporais que o acompañan.  

Contrastar o uso do Present Perfect Simple e do Past Simple. 
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Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo no que se cuestiona se os soldos dos personaxes famosos 

son demasiado altos e outro sobre profesións sorprendentes. 

Escoitar de modo comprensivo un diálogo e unha entrevista. 

Dar opinións. 

Falar sobre cousas que fixesen ou experimentasen algunha vez.  

Escribir un texto no que describan unha experiencia inesquecíbel. 

Identificar e producir sons de especial dificultade: /s/ e /k/. 

Utilizar correctamente os comparativos e os superlativos dos adxectivos. 

Utilizar correctamente as estruturas (not) as … as, too … e (not) … enough. 

Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre a prohibición de levar postas certas pezas de vestir 

nalgúns países e outro sobre a preocupación das nenas preadolescentes británicas polo seu aspecto físico. 

Escoitar e comprender as normas de vestir nun colexio e os comentarios duns reporteiros sobre o vestiario 

dos invitados a unha gala dos premios MTV. 

Falar sobre normas de vestir e sobre moda. 

Facer comparacións. 

Escribir un texto no que describan as súas pezas de vestir favoritas, prestando atención á orde dos 

adxectivos na oración. 

Identificar e pronunciar o son /f/ en “enough”. 

Utilizar correctamente o futuro con will, be going to e o Present Continuous, e as expresións temporais que 

os acompañan. 

Utilizar correctamente o primeiro condicional. 

Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre dous proxectos de cidades do futuro e outro sobre a 

vida na cidade e os efectos que ten no cerebro. 

Escoitar e comprender un programa de radio e varias conversacións. 

Expresar preferencias. 

Falar sobre plans. 

Facer predicións. 

Escribir un correo electrónico a un amigo/a que o vai visitar, para contarlle os seus plans, prestando 

atención ao uso dos adxectivos posesivos e pronomes para evitar a repetición. 

Pronunciar correctamente as formas contraídas: will / ’ll e will not / won’t . 

Usar correctamente os modais. 



252 

252 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

Ler de forma comprensiva e autónoma unha historia gráfica sobre a dependencia do teléfono móbil dos 

adolescentes e unhas mensaxes nun foro dunha páxina web sobre usos alternativos do móbil. 

Escoitar e comprender consellos para escribir mensaxes de texto no móbil e varias conversacións sobre as 

normas de educación para utilizar o teléfono móbil. 

Facer comparacións. 

Expresar habilidades e falar sobre as normas de educación para utilizar o móbil. 

Escribir unha mensaxe para un foro dunha páxina sobre as vantaxes e inconvenientes dos móbiles, 

prestando atención ao uso das conxuncións causais e consecutivas. 

Identificar e pronunciar correctamente a negación dos modais e as súas contraccións. 

Utilizar correctamente a voz pasiva en presente e en pasado. 

Ler de forma comprensiva e autónoma un folleto turístico sobre o río Támese e unha páxina web sobre 

inventos británicos. 

Escoitar e comprender un concurso na radio e a descrición dalgúns inventos. 

Intercambiar información e falar de inventos. 

Escribir un informe sobre un invento, prestando atención ao uso dos conectores de secuencia. 

Identificar e producir sons de especial dificultade, como en yoghurt  e jar. 

Utilizar correctamente os adverbios de modo. 

Utilizar correctamente os adverbios en grao comparativo e a estrutura as … as. 

Aprender a formación das  Subject / Object Questions. 

Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo científico sobre a influencia dos xenes nas características 

físicas das persoas á hora de practicar un deporte e unha páxina de preguntas frecuentes sobre os 

beneficios de correr descalzo. 

Escoitar e comprender preguntas para un concurso e unha entrevista.  

Falar de deportes e facer comparacións. 

Escribir un artigo sobre un acontecemento deportivo, utilizando o vocabulario adecuado para enriquecer a 

expresión escrita. 

Identificar a pronuncia de sons de especial dificultade, como en “fashionable” e en “research”. 

Repasar a gramática aprendida nas unidades anteriores. 

Ler de forma comprensiva e autónoma unha enquisa e unha entrevista sobre as preocupacións dos 

adolescentes e sobre os problemas de convivencia entre irmáns. 

Escoitar e comprender catro entradas dun diario online e unha conversación.  
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Expresar sentimentos. 

Solucionar de problemas. 

Escribir unha carta a un consultorio contando un problema real ou imaxinario,  seguindo os puntos 

traballados para conseguir unha boa expresión escrita. 

Identificar os sons vocálicos presentes nas palabras “touch” e “browse”. 
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TEMPORALIZACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

 

Item Aprox. Nº Sesións 

Aprox. 

Temporalización 

(50 mins por sesión) 

1 You are ewhat you eat 11 10-12 

2 Clean-up time 11 10-12 

3 Good job! 12 11-13 

4 Talking fashion 11 10-12 

5 City life 11 10-12 

6 Mad about mobiles 12 11-13 

7 This is Britain 11 10-12 

8 Equipped for sport? 11 10-12 

9 Teen troubles 12 11-13 

TOTAL e.g  approx 108 98-117 horas* 
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GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

  Estructuras sintáctico discursivas: 
 

a) Presente do verbo to be e de have got. 

b) Repasar o Present Simple e o Present Continuous. 

c) Utilizar correctamente os cuantificadores e determinantes.  

d) Utilizar correctamente o Past Simple, o Past Continuous e as expresións temporais que os acompañan. 

e) Utilizar correctamente o Present Perfect Simple e as expresións temporais que o acompañan.  

f) Contrastar o uso do Present Perfect Simple e do Past Simple. 

g) Utilizar correctamente os comparativos e os superlativos dos adxectivos. 

h) Utilizar correctamente as estruturas (not) as … as, too … e (not) … enough. 

i) Facer comparacións. 

j) Utilizar correctamente o futuro con will, be going to e o Present Continuous, e as expresións                                                  

temporais que os acompañan. 

k)Utilizar correctamente o primeiro condicional. 

l) Usar correctamente os modais. 

m)Facer comparacións. 

n) Utilizar correctamente a voz pasiva en presente e en pasado. 

ñ) Utilizar correctamente os adverbios de modo. 

o) Utilizar correctamente os adverbios en grao comparativo e a estrutura as … as. 

 

 Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 

 

a)Falar de hábitos. 

b)Expresar gustos e preferencias. 
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c)Utilizar correctamente a linguaxe para pedir comida  

d) Falar de rutinas diarias e de actividades habituais. 

e)Falar sobre normas de vestir e sobre moda. 

f)Escribir un correo electrónico a un amigo/a que o vai visitar, para contarlle os seus plans, prestando 

atención ao uso dos adxectivos posesivos e pronomes para evitar a repetición. 
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN - INDICADORES DE LOGRO 

Avaliación xeral 

 

INDICADORES DE LOGRO- COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

NIVEIS DE CUALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCOITAR            

Recoñece e lembra as palabras clave dunha exposición oral 

dun tema específico coñecido. 
           

Comprende a idea xeral de textos orais, emitidos cara a cara 

ou por medios audiovisuais sobre asuntos cotiáns, se se fala 

despacio e con claridade. 
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INDICADORES DE LOGRO- COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

NIVEIS DE CUALIFICACIÓN 
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Comprende a información específica máis relevante de 

textos orais, emitidos cara a cara ou por medios 

audiovisuais sobre asuntos cotiáns, se se fala despacio e con 

claridade. 

           

FALAR            

Reproduce a pronunciación, ritmo e acentuación da lingua 

estranxeira. 
           

Produce un discurso comprensible e axeitado á intención de 

comunicación. 
           

Produce textos cohesionados e coherentes.            

CONVERSAR            

Reproduce as fórmulas habituais e culturais que se 

empregan na comunicación interpersoal na aula. 
           

Comunícase oralmente participando en conversacións e en 

simulacións sobre temas coñecidos ou traballados 

previamente. 
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INDICADORES DE LOGRO- COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

NIVEIS DE CUALIFICACIÓN 
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Interactúa oralmente na lingua estranxeira co profesorado 

ou cos compañeiros sobre temas de interese persoal e 

tarefas da clase 

           

LER            

Recoñece a idea xeral de textos escritos axeitados á idade, 

co apoio de elementos textuais e non textuais, sobre temas 

variados e outros relacionados con algunhas materias do 

currículo. 

           

Extrae información específica de textos escritos axeitados á 

idade, co apoio de elementos textuais e non textuais, sobre 

temas variados e outros relacionados con algunhas materias 

do currículo. 

           

Le textos de certa extensión axeitados á súa idade, intereses 

e nivel de competencia coa axuda de dicionarios. 
           

ESCRIBIR            

Escribe palabras respectando as reglas de ortografía.            

Escribe frases coa orde sintagmática correcta.            
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INDICADORES DE LOGRO- COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

NIVEIS DE CUALIFICACIÓN 
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Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando as 

estruturas, as funcións e o léxico axeitados, así como algúns 

elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, e 

respectando as reglas elementais de ortografía e de 

puntuación. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA            

Coñece, utiliza e relaciona os números na lingua estranxeira.            

Obtén información de forma empírica.            

Resolve encrucillados, crebacabezas ou soupas de letras.            

Mostra interese por coñecer algúns elementos culturais ou 

xeográficos. 
           

COMPETENCIA DIXITAL            

Obtén información relevante na Internet ou noutros 

soportes sobre feitos ou fenómenos previamente 

delimitados. 

           

Usa de forma guiada as tecnoloxías da información e a 

comunicación. 
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INDICADORES DE LOGRO- COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

NIVEIS DE CUALIFICACIÓN 
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APRENDER A APRENDER            

Utiliza o coñecemento dalgúns aspectos formais do código 

da lingua estranxeira (momrfoloxía, sintaxe e fonoloxía), en 

diferentes contexos de comunicación, como instrumento de 

aprendizaxe. 

           

Aplica os coñecementos do sistema lingüístico específicos 

da lingua estranxeira (fonéticos, léxicos, estructurais e 

funcionais) para que as producións de textos orais sexan 

correctas. 

           

Identifica e xestiona algunhas estratexias utilizadas e 

materiais ofrecidos polo libro de texto para progresar na 

aprendizaxe. 

           

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS            

Demostra interese por outras culturas.            

Relaciona a cultura da lingua estranxeira coa súa propia.            

Acepta e practica as normas de convivencia establecidas.            
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INDICADORES DE LOGRO- COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

NIVEIS DE CUALIFICACIÓN 
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Traballa en parellas e grupos aceptando o seu papel neses 

agrupamentos. 
           

SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR            

Utiliza o coñecemento dalgúns aspectos formais do código 

da lingua estranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonoloxía), en 

diferentes contextos de comunicación, como instrumento 

de autocorrección das producións propias e para 

comprender mellos as alleas. 

           

Utiliza procesos de autoavaliación.            

Utiliza as estratexias para facilitar a continuidade da 

comunicación. 
           

Comunícase oralmente participando en conversacións e en 

simulacións sobre temas coñecidos ou traballados 

previamente.  

           

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS            

Identifica algúns elementos culturais propios dos países e 

culturas onde se fala a lingua estranxeira. 
           



263 

263 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

INDICADORES DE LOGRO- COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

NIVEIS DE CUALIFICACIÓN 
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Demostra valores de iniciativa, creatividade e imaxinación.            

Aprecia, goza e participa nas actividades relacionadas coas 

biografías de personaxes famosos e interesantes para a súa 

idade. 
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RÚBRICA DE AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

A modo de rúbrica para avaliar os estándares de aprendizaxe en cada unidade, inclúese un cadro modelo, 

que se pode utilizar para cada unha das unidades do método, e que se deberá cubrir indicando a actividade 

concreta da unidade que avalía cada estándar de aprendizaxe, o nivel de adquisición e o instrumento para 

avaliar que se empregou. 

Os estándares de aprendizaxe agrupáronse nos catro bloques lingüísticos (comprensión oral, produción oral, 

comprensión escrita e  produción escrita). Os instrumentos para avaliar e os niveis de adquisición que se 

especificaron son os máis xerais, pero cada profesor/a pode ter as súas propias necesidades e adaptará o 

cadro segundo conveña. 

 

Unidade … 

 

Estándares de aprendizaxe 

Actividades para 

avaliar* 

Instrumento para 

avaliar 

N
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

1. Capta os puntos principais e detalles 

relevantes de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de modo lento e claro, sempre 

que as condicións acústicas sexan boas e o 

son non estea distorsionado. 

         

2. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas. 

         

3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal, entre dous ou máis 

interlocutores, que ten lugar na súa 
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presenza, cando o tema lle resulta 

coñecido e o discurso está articulado con 

claridade, a velocidade media e nunha 

variedade estándar da lingua. 

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 se o interlocutor está disposto a repetir 

ou reformular o que xa dixo. 

         

5. Comprende, nunha conversación formal 

ou entrevista na que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, 

educativos, ocupacionais ou do seu 

interese, así como comentarios sinxelos e 

predicíbeis relacionados cos mesmos, 

sempre que poida pedir que se lle repita, 

aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

         

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e a información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese. 

         

7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese, articulados con 

lentitude e claridade cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

         

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE 

TEXTOS ORAIS 

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, 

ben estruturadas e con apoio visual, sobre 

aspectos concretos de temas do seu 

interese ou relacionados cos seus estudos 

ou ocupación, e responde preguntas 

breves e sinxelas dos oíntes sobre o 

contido das mesmas. 

         

2. Desenvólvese correctamente en 

xestións e transaccións cotiás, como son 

as viaxes, o aloxamento, o transporte, as 

compras e o lecer, seguindo normas de 
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cortesía básicas (saúdo e tratamento). 

3. Participa en conversacións informais 

cara a cara ou por teléfono ou outros 

medios técnicos, nas que estabelece 

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. 

 

         

4. Toma parte nunha conversación formal, 

reunión ou entrevista de carácter 

académico ou ocupacional, 

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 se o precisa. 

 

         

BLOQ

UE 3: 

COMP

RENSI

ÓN DE 

TEXT

OS 

ESCRI

TOS 

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. 

         

2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de 

revistas ou de Internet, formulados de 

modo simple e claro, e relacionados con 

asuntos do seu interese, nos ámbitos 
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persoal, académico e ocupacional. 

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar dun mesmo; 

describir persoas, obxectos e lugares; 

narrar acontecementos pasados, 

presentes e futuros, reais ou imaxinarios, 

e expresar sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas xerais, coñecidos ou 

do seu interese. 

         

4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que é informado sobre asuntos 

do seu interese no contexto persoal, 

educativo ou ocupacional. 

         

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves, en calquera soporte, 

se os números, os nomes, as ilustracións e 

os títulos vehiculan gran parte da 

mensaxe. 

         

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, sempre 

que poida reler as seccións difíciles. 

         

7. Comprende o esencial de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e do 

argumento. 

         

BLOQ

UE 4: 

PROD

UCIÓN 

DE 

TEXT

OS 

ESCRI

TOS 

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 
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afeccións. 

2. Escribe notas e mensaxes nas que se 

fan breves comentarios ou se dan 

instrucións e indicacións relacionadas con 

actividades e situacións da vida cotiá e do 

seu interese. 

         

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves 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 de etiqueta. 

         

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 

modo sinxelo situacións, persoas, 

obxectos e lugares e sinalando os 

principais acontecementos de forma 

esquemática. 

         

5. Escribe correspondencia persoal na que 

se estabelece e mantén o contacto social, 

intercámbiase información, descríbense 

en termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais; danse instrucións, 

fanse e acéptanse ofrecementos e 

suxestións, e exprésanse opinións de 

modo sinxelo. 

         

6. Escribe correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información 

requirida de modo sinxelo e observando 

as convencións formais e as normas de 

cortesía básicas deste tipo de textos. 
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PROGRAMACIÓN DE 1º DE BACHARELATO 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 1. Comprensión de 

textos orais 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información 

previa sobre tipo de tarefa e tema. 

 - Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao 

mesmo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido xeral, 

información esencial, puntos 

principais, detalles relevantes, 

implicacións). 

- Formulación de hipótese sobre 

contido e contexto. 

- Inferencia e formulación de 

hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos. 

- Reformulación de hipóteses a 

partir da comprensión de novos 

elementos. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións 

sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas 

e actitudes; linguaxe non verbal.  

Funcións comunicativas:  

- Xestión de relacións sociais no 

ámbito persoal, público, académico 

e profesional.  

- Descrición e apreciación de 

Identificar as ideas principais, 

información relevante e implicacións 

xerais de textos de certa lonxitude, 

ben organizados e con estruturas 

lingüísticas de certa complexidade, 

nunha variedade de lingua estándar e 

articulados a velocidade media ou 

normal, que traten de temas tanto 

concretos coma abstractos, dentro do 

propio campo de especialización ou 

de interese nos ámbitos persoal, 

público, académico e 

ocupacional/laboral, sempre que as 

condicións acústicas sexan boas e se 

poidan confirmar certos detalles. 

Coñecer e saber aplicar as 

estratexias adecuadas para 

comprender o sentido xeral, a 

información esencial, os puntos 

principais, os detalles relevantes, ou 

información, ideas e opinións tanto 

implícitas coma explícitas do texto, se 

están claramente sinalizadas.  

Coñecer co suficiente detalle e 

saber aplicar adecuadamente á 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos a situacións cotiás e menos 

habituais no ámbito persoal, público, 

académico e ocupacional/laboral, 

sobre, entre outros, a estrutura 

socioeconómica, as relacións 

interpersoais, de xerarquía e entre 

grupos, comportamento (posturas e 

ademáns, expresións faciais, uso da 

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 rede social), público (p. e. 

nunha situación de emerxencia), 

académico ou ocupacional (p. e. o uso de 

máquinas, dispositivos electrónicos ou 

programas informáticos). 

2. Entende, en transaccións e xestións 

cotiás e menos habituais, a exposición 

dun problema ou a solicitude de 

información respecto da mesma (p. e. no 

caso dunha reclamación), sempre que 

poida pedir confirmación sobre algúns 

detalles. 

3. Identifica os puntos principais e 

detalles relevantes dunha conversación 

formal ou informal de certa duración 

entre dous ou máis interlocutores, que se 

produce ao seu redor, sempre que as 

condicións acústicas sexan boas, o 

discurso estea estruturado e non se faga 

un uso moi idiomático da lingua. 

4. Comprende, nunha conversación 

informal ou unha discusión na que 

participa, tanto de viva voz coma por 

medios técnicos, información específica 

relevante sobre temas xerais ou do seu 

interese, e capta sentimentos como a 

sorpresa, o interese ou a indiferenza, 

sempre que os interlocutores eviten un 

uso moi idiomático da lingua e se non hai 

interferencias acústicas. 
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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 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. 

- Estabelecemento e xestión da 

comunicación e organización do 

discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas1. 

 Léxico oral común e máis 

especializado (recepción), dentro 

das propias áreas de interese nos 

ámbitos persoal, público, 

académico e ocupacional, relativo á 

descrición de persoas e obxectos, 

tempo e espazo, estados, eventos e 

acontecementos, actividades, 

procedementos e procesos; 

voz, contacto visual, proxémica), e 

convencións sociais (actitudes, 

valores, tabús).  

Distinguir tanto a función ou 

funcións comunicativas principais do 

texto coma implicacións facilmente 

discerníbeis; apreciar as diferentes 

intencións comunicativas derivadas 

do uso de distintos expoñentes das 

devanditas funcións, e identificar os 

propósitos comunicativos xerais 

asociados a distintos patróns 

discursivos típicos, polo que respecta 

á presentación e organización da 

información (entre outros, o reforzo 

ou a recuperación do tema).  

Distinguir e aplicar á comprensión 

do texto oral os significados e 

funcións específicos xeralmente 

asociados a diversas estruturas 

sintácticas de uso común, segundo o 

contexto de comunicación (p. e. unha 

estrutura interrogativa para dar unha 

orde).  

Recoñecer léxico oral común e máis 

especializado, relacionado cos 

propios intereses e necesidades no 

ámbito persoal, público, académico e 

ocupacional/laboral, e expresións e 

modismos de uso habitual cando se 

conta con apoio visual ou contextual.  

Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación de 

uso común e máis específicos, e 

recoñecer os seus significados e 

intencións comunicativas expresas, 

así como algunhas de carácter 

implícito (incluíndo o interese ou a 

indiferenza) cando a articulación é 

clara.  

 

5. Comprende, nunha conversación 

formal na que participa, no ámbito 

académico ou ocupacional, información 

detallada e puntos de vista e opinións 

sobre temas da súa especialidade e 

relativos a actividades e procedementos 

cotiáns e menos habituais, sempre que 

poida facer preguntas para comprobar 

que comprendeu o que o interlocutor 

quixo dicir, e conseguir aclaracións sobre 

algúns detalles. 

6. Comprende as ideas principais e 

detalles relevantes dunha presentación, 

charla ou conferencia que verse sobre 

temas do seu interese ou da súa 

especialidade, sempre que o discurso 

estea articulado de maneira clara e en 

lingua estándar (p. e. unha presentación 

sobre a organización da universidade 

noutros países). 

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.  
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relacións persoais, sociais, 

académicas e profesionais; 

educación e estudo; traballo e 

emprendemento; bens e servizos; 

lingua e comunicación intercultural; 

ciencia e tecnoloxía; historia e 

cultura.  

Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación.  

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 2. Produción de textos 

orais: expresión e interacción 

Estratexias de produción: 

Planificación  

- Concibir a mensaxe con 

claridade, distinguindo a súa idea 

ou ideas principais e a súa estrutura 

básica. 

- Adecuar o texto ao destinatario, 

contexto e canle, aplicando o 

rexistro e a estrutura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Execución  

- Expresar a mensaxe con 

claridade e coherencia, 

estruturándoa adecuadamente e 

axustándose, no seu caso, aos 

modelos e fórmulas de cada tipo de 

texto. 

- Reaxustar a tarefa (emprender 

unha versión máis modesta da 

tarefa) ou a mensaxe (facer 

concesións no que realmente lle 

gustaría expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

dispoñíbeis. 

- Apoiarse en e sacar o máximo 

partido dos coñecementos previos 

(utilizar linguaxe ‘prefabricada’, 

etc.). 

- Compensar as carencias 

Construír textos coherentes e ben 

estruturados sobre temas de interese 

persoal, ou asuntos cotiáns ou menos 

habituais, nun rexistro formal, neutro 

ou informal, utilizando 

adecuadamente os recursos de 

cohesión máis comúns, e mostrando 

un control razoábel de expresións, 

estruturas e un léxico de uso 

frecuente, tanto de carácter xeral 

coma máis específico.  

Coñecer, seleccionar con atención, 

e saber aplicar con eficacia, as 

estratexias adecuadas para producir 

textos orais de diversos tipos e de 

certa lonxitude, tentando novas 

formulacións e combinacións dentro 

do propio repertorio, e corrixindo os 

erros (p. e. en tempos verbais, ou en 

referencias temporais ou espaciais) 

que conducen a malentendidos se o 

interlocutor indica que hai un 

problema.  

Ser consciente dos trazos 

socioculturais e sociolingüísticos 

saíntes das comunidades nas que se 

utiliza a lingua meta, e das súas 

diferenzas con respecto ás culturas 

propias, relativos a costumes, usos, 

actitudes, valores e tabús, e actuar en 

1. Fai presentacións ben estruturadas e 

de certa duración sobre un tema 

académico (p. e. o deseño dun aparello 

ou dispositivo, ou sobre unha obra 

artistica ou literaia), coa suficiente 

claridade como para que se poida seguir 

sen dificultade a maior parte do tempo e 

cuxas ideas principais estean explicadas 

cunha razoábel precisión, e responde a 

preguntas complementarias da audiencia 

formuladas con claridade e a velocidade 

normal. 

2. Desenvólvese con eficacia en 

transaccións e xestións que xorden 

mentres viaxa, organiza a viaxe ou trata 

coas autoridades, así como en situacións 

menos habituais en hoteis, tendas, 

axencias de viaxes, centros de saúde, 

estudo ou traballo (p. e. para facer 

reclamacións), expoñendo os seus 

razoamentos e puntos de vista con 

claridade e seguindo as convencións 

socioculturais que demanda o contexto 

específico. 

3. Participa con eficacia en 

conversacións informais cara a cara ou 

por teléfono ou outros medios técnicos, 

nas que describe con certo detalle feitos, 

experiencias, sentimentos e reaccións, 
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lingüísticas mediante 

procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais: 

 Lingüísticos 

- Modificar palabras de 

significado parecido. 

- Definir ou parafrasear un termo 

ou expresión.  

Paralingüísticos e paratextuais 

- Pedir axuda. 

- Sinalar obxectos, usar deícticos 

ou realizar accións que aclaran o 

significado. 

- Usar linguaxe corporal 

culturalmente pertinente (xestos, 

expresións faciais, posturas, 

contacto visual ou corporal, 

proxémica). 

- Usar sons extralingüísticos e 

calidades prosódicas convencionais. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións 

sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas 

e actitudes; linguaxe non verbal.  

Funcións comunicativas: 

- Xestión de relacións sociais no 

ámbito persoal, público, académico 

e profesional. 

- Descrición e apreciación de 

calidades físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares, 

actividades, procedementos e 

procesos. 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuais e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de 

predicións e 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 

consecuencia, adaptándose 

adecuadamente ás características dos 

interlocutores e da situación 

comunicativa na produción do texto 

oral.  

Adecuar a produción do texto oral 

ás funcións comunicativas requiridas, 

seleccionando, dentro dun repertorio 

de expoñentes habituais, os máis 

adecuados ao propósito 

comunicativo, e os patróns 

discursivos típicos de presentación e 

organización da información, entre 

outros, o reforzo ou a recuperación 

do tema.  

Utilizar con razoábel corrección as 

estruturas morfosintácticas, os 

patróns discursivos e os elementos de 

conexión e de cohesión de uso 

común de maneira que o discurso 

estea ben organizado e cumpra 

adecuadamente a función ou 

funcións comunicativas 

correspondentes.  

Coñecer, e saber seleccionar e 

utilizar, léxico oral común e máis 

especializado, relacionado cos 

propios intereses e necesidades no 

ámbito persoal, público, académico e 

ocupacional/laboral, e expresións e 

modismos de uso habitual.  

Reproducir, coa suficiente 

corrección para ser ben comprendido 

a maioría das veces, patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación de 

carácter xeral, facendo un uso 

consciente dos mesmos para expresar 

distintos significados, segundo as 

demandas do contexto.  

Mostrar a fluidez necesaria para 

manter a comunicación e garantir o 

obxectivo comunicativo principal da 

mensaxe, aínda que pode haber 

algunhas pausas para buscar palabras 

e titubeos na expresión dalgunhas 

ideas máis complexas.  

Mostrar certa flexibilidade na 

interacción polo que respecta aos 

soños, esperanzas e ambicións, e 

responde adecuadamente a sentimentos 

como a sorpresa, o interese ou a 

indiferenza; conta historias, así como o 

argumento de libros e películas, 

indicando as súas reaccións; ofrece e 

interésase por opinións persoais sobre 

temas do seu interese; fai comprensíbeis 

as súas opinións ou reaccións respecto 

das solucións posíbeis de problemas ou 

cuestións prácticas; expresa con 

amabilidade crenzas, acordos e 

desacordos, e explica e xustifica as súas 

opinións e proxectos. 

4. Toma parte adecuadamente, aínda 

que ás veces teña que pedir que lle 

repitan ou aclaren algunha dúbida, en 

conversacións formais, entrevistas e 

reunións de carácter académico ou 

ocupacional, intercambiando información 

relevante sobre aspectos tanto abstractos 

coma concretos de temas cotiáns e 

menos habituais nestes contextos, 

pedindo e dando instrucións ou solucións 

a problemas prácticos, expoñendo os 

seus puntos de vista con claridade, e 

xustificando con certo detalle, e de 

maneira coherente, as súas opinións, 

plans e suxestións sobre futuras 

actuacións  
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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. 

- Estabelecemento e xestión da 

comunicación e organización do 

discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas1. 

Léxico oral común e máis 

especializado (produción), dentro 

das propias áreas de interese nos 

ámbitos persoal, público, 

académico e ocupacional, relativo á 

descrición de persoas e obxectos, 

tempo e espazo, estados, eventos e 

acontecementos, actividades, 

procedementos e procesos; 

relacións persoais, sociais, 

académicas e profesionais; 

educación e estudo; traballo e 

emprendemento; bens e servizos; 

lingua e comunicación intercultural; 

ciencia e tecnoloxía; historia e 

cultura.  

Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación. 

 

mecanismos de toma e cesión da 

quenda de palabra, a colaboración co 

interlocutor e o mantemento da 

comunicación, aínda que non sempre 

se faga de maneira elegante.  

 

 

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 3. Comprensión de textos 

escritos 

Estratexias de comprensión:  

- Mobilización de información 

Identificar as ideas principais, 

información relevante e implicacións 

xerais de textos de certa lonxitude, 

1. Comprende instrucións dunha certa 

extensión e complexidade dentro da súa 

área de interese ou da súa especialidade, 
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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 

hipóteses sobre significados, a 

partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos 

e paralingüísticos. 

- Reformulación de hipóteses a 

partir da comprensión de novos 

elementos. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións 

sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas 

e actitudes; linguaxe non verbal.  

Funcións comunicativas:  

- Xestión de relacións sociais no 

ámbito persoal, público, académico 

e profesional. 

- Descrición e apreciación de 

calidades físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares, 

actividades, procedementos e 

procesos. 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuais e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de 

predicións e de sucesos futuros a 

curto, medio e longo prazo. 

- Intercambio de información, 

indicacións, opinións, crenzas e 

ben organizados e con estruturas 

lingüísticas de certa complexidade, 

nunha variedade de lingua estándar, 

e que traten de temas tanto 

abstractos coma concretos, dentro do 

propio campo de especialización ou 

interese, nos ámbitos persoal, 

público, académico ou 

ocupacional/laboral, sempre que se 

poidan reler as seccións difíciles.  

Coñecer e saber aplicar as 

estratexias adecuadas para 

comprender o sentido xeral, a 

información esencial, os puntos 

principais, os detalles relevantes do 

texto, ou información, ideas e 

opinións tanto implícitas coma 

explícitas, claramente sinalizadas.  

Coñecer co suficiente detalle, e 

saber aplicar adecuadamente á 

comprensión do texto, os aspectos 

sociolingüísticos derivados de 

situacións cotiás e menos habituais 

no ámbito persoal, público, 

académico e ocupacional/laboral, 

sobre, entre outros, a estrutura 

socioeconómica, as relacións 

interpersoais, de xerarquía e entre 

grupos, convencións sociais 

(actitudes, valores, tabús), e os 

aspectos xerais que permitan 

comprender, no seu caso, o trasfondo 

sociocultural do texto.  

Distinguir, tanto a función ou 

funcións comunicativas principais do 

texto, coma implicacións facilmente 

discerníbeis; apreciar as diferentes 

intencións comunicativas derivadas 

do uso de distintos expoñentes das 

devanditas funcións, e identificar os 

propósitos comunicativos xerais 

asociados a distintos formatos, 

patróns e estilos discursivos típicos.  

Distinguir e aplicar á comprensión 

do texto escrito os significados e 

funcións específicos xeralmente 

asociados a diversas estruturas 

sintácticas de uso común, segundo o 

sempre que poida volver ler as seccións 

difíciles (p. e. sobre como redactar un 

traballo académico, seguindo as 

convencions internacionais). 

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, programas de 

estudos universitarios). 

3. Comprende correspondencia persoal 

en calquera soporte, e mensaxes en foros 

e blogs, nos que se transmiten 

información e ideas, se pregunta sobre 

problemas e se explican con razoábel 

precisión, e onde se describen de 

maneira clara e detallada, experiencias, 

sentimentos, reaccións, feitos, plans e 

aspectos, tanto abstractos coma 

concretos de temas do seu interese. 

4. Comprende información relevante 

en correspondencia formal de 

institucións públicas ou entidades 

privadas como universidades, empresas 

ou compañías de servizos (p. e. carta de 

admisión a un curso). 

5. Comprende o sentido xeral, os 

puntos principais e os detalles máis 

relevantes, en noticias e artigos 

xornalísticos ben estruturados e de certa 

lonxitude, nos que se adoptan puntos de 

vista concretos sobre temas de 

actualidade ou do seu interese, e 

redactados nunha variante estándar da 

lingua. 

6. Entende, en manuais, enciclopedias 

e libros de texto, tanto en soporte papel 

coma dixital, información concreta para a 

resolución de tarefas da clase ou 

traballos de investigación relacionados 

con temas da súa especialidade, así como 

información concreta relacionada con 

cuestións prácticas ou con temas do seu 

interese académico ou ocupacional, en 

páxinas webs e outros textos 

informativos oficiais, institucionais, ou 

corporativos. 

7. Segue sen dificultade a liña 
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puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos. 

- Expresión da curiosidade, o 

coñecemento, a certeza, a 

confirmación, a dúbida, a 

conxectura, o escepticismo e a 

incredulidade. 

- Expresión da vontade, a 

intención, a decisión, a promesa, a 

orde, a autorización e a prohibición, 

a exención e a obxección. 

- Expresión do interese, a 

aprobación, o aprecio, o eloxio, a 

admiración, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, 

e os seus contrarios. 

- Formulación de suxestións, 

desexos, condicións e hipóteses. - 

Estabelecemento e xestión da 

comunicación e organización do 

discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas1.  

Léxico escrito común e máis 

especializado (recepción), dentro 

das propias áreas de interese nos 

ámbitos persoal, público, 

académico e ocupacional, relativo á 

descrición de persoas e obxectos, 

tempo e espazo, estados, eventos e 

acontecementos, actividades, 

procedementos e procesos; 

relacións persoais, sociais, 

académicas e profesionais; 

educación e estudo; traballo e 

emprendemento; bens e servizos; 

lingua e comunicación intercultural; 

ciencia e tecnoloxía; historia e 

cultura.  

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas.  

 

 

contexto de comunicación (p. e. unha 

estrutura interrogativa para dar unha 

orde).  

Recoñecer léxico escrito común e 

máis especializado, relacionado cos 

propios intereses e necesidades no 

ámbito persoal, público, académico e 

ocupacional/laboral, e expresións e 

modismos de uso habitual cando se 

conta con apoio visual ou contextual.  

Recoñecer os valores asociados a 

convencións de formato, tipográficas 

ortográficas e de puntuación comúns 

e menos habituais, así como 

abreviaturas e símbolos de uso 

común e máis específico (
p. e. &, %, 

@, €).
 

 

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.  
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 4. Produción de textos 

escritos: expresión e interacción 

Estratexias de produción: 

Planificación  

- Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e 

comunicativas co fin de realizar 

eficazmente a tarefa (repasar 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 

dispoñíbeis. 

- Apoiarse en e sacar o máximo 

partido dos coñecementos previos 

(utilizar linguaxe ‘prefabricada’, 

etc.). 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións 

sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas 

e actitudes; linguaxe non verbal.  

Funcións comunicativas:  

- Xestión de relacións sociais no 

ámbito persoal, público, académico 

e profesional. 

- Descrición e apreciación de 

calidades físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares, 

actividades, procedementos e 

procesos. 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuais e habituais, 

descrición de estados e situacións 

Escribir, en calquera soporte, textos 

de estrutura clara sobre unha serie de 

temas xerais e máis específicos 

relacionados cos propios intereses ou 

especialidade, facendo descricións co 

suficiente detalle; redactando en 

palabras propias, e organizando de 

maneira coherente, información e 

ideas extraídas de diversas fontes, e 

xustificando as propias opinións 

sobre temas xerais, ou máis 

específicos, utilizando elementos de 

cohesión e coherencia e un léxico de 

uso común, ou máis específico 

segundo o contexto de comunicación.  

Coñecer, seleccionar e aplicar as 

estratexias máis adecuadas para 

elaborar textos escritos de estrutura 

clara e de certa lonxitude, (p. e. 

desenvolvendo os puntos principais, 

e ampliándoos coa información 

necesaria, a partir dun guión previo).  

Ser consciente dos trazos 

socioculturais e sociolingüísticos 

específicos das comunidades nas que 

se utiliza a lingua meta, e das súas 

diferenzas con respecto ás culturas 

propias, relativos a costumes, usos, 

actitudes, valores e tabús, e actuar en 

consecuencia, adaptándose 

adecuadamente ás características dos 

interlocutores e da situación 

comunicativa na produción do texto 

escrito.  

Adecuar a produción do texto 

escrito ás funcións comunicativas 

requiridas, seleccionando, dentro dun 

repertorio de expoñentes habituais, 

os máis adecuados ao propósito 

comunicativo, e aos patróns 

discursivos típicos de presentación e 

organización da información, entre 

outros, o reforzo ou a recuperación 

do tema.  

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). 

2. Escribe, nun formato convencional e 

en calquera soporte, un curriculum vitae, 

detallando e ampliando a información 

que considera relevante, en relación co 

propósito e destinatario específicos. 

3. Toma notas, facendo unha lista dos 

aspectos importantes, durante unha 

conferencia sinxela, e redacta un breve 

resumo coa información esencial, sempre 

que o tema sexa coñecido e o discurso se 

formule dun modo sinxelo e se articule 

con claridade. 

4. Escribe notas, anuncios, mensaxes e 

comentarios, en calquera soporte, nos 

que transmite e solicita información 

relevante e opinións sobre aspectos 

persoais, académicos ou ocupacionais, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta. 

5. Escribe, nun formato convencional, 

informes breves nos que dá información 

pertinente sobre un tema académico, 

ocupacional, ou menos habitual (p. e. un 

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. 

6. Escribe correspondencia persoal e 

participa en foros e blogs nos que 

transmite información e ideas sobre 

temas abstractos e concretos, comproba 
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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, a 

admiración, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, 

e os seus contrarios. 

- Formulación de suxestións, 

desexos, condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e xestión da 

comunicación e organización do 

discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas1.  

Léxico escrito común e máis 

especializado (produción), dentro 

das propias áreas de interese nos 

ámbitos persoal, público, 

académico e ocupacional, relativo á 

descrición de persoas e obxectos, 

tempo e espazo, estados, eventos e 

acontecementos, actividades, 

procedementos e procesos; 

relacións persoais, sociais, 

académicas e profesionais; 

educación e estudo; traballo e 

emprendemento; bens e servizos; 

lingua e comunicación intercultural; 

ciencia e tecnoloxía; historia e 

cultura.  

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas.  

Utilizar con razoábel corrección as 

estruturas morfosintácticas, os 

patróns discursivos e os elementos de 

conexión e de cohesión de uso 

común, co fin de que o discurso estea 

ben organizado e cumpra 

adecuadamente a función ou 

funcións comunicativas 

correspondentes.  

Coñecer, e saber seleccionar e 

utilizar, léxico escrito común e máis 

especializado, relacionado cos 

propios intereses e necesidades no 

ámbito persoal, público, académico e 

ocupacional/laboral, e expresións e 

modismos de uso habitual.  

Reproducir os patróns ortográficos, 

de puntuación e de formato de uso 

común, e algúns de carácter máis 

específico (p. e. indicacións para 

acoutar información, como paréntese 

ou guións), con corrección na maioría 

das ocasións; saber manexar 

procesadores de textos para resolver, 

(p. e., dúbidas sobre puntuación nos 

textos producidos en formato 

electrónico), e utilizar con eficacia as 

convencións de escritura que rexen 

na comunicación por Internet.  

 

información, pregunta sobre problemas e 

explícaos con razoábel precisión, e 

describe de modo detallado, 

experiencias, sentimentos, reaccións, 

feitos, plans e unha serie de temas 

concretos relacionados cos seus intereses 

ou a súa especialidade. 

7. Escribe, en calquera soporte, cartas 

formais dirixidas a institucións públicas 

ou privadas e a empresas, nas que dá e 

solicita información relevante, e expresa 

puntos de vista pertinentes sobre a 

situación obxecto da correspondencia, no 

ámbito público, académico ou laboral, 

respectando as convencións formais e de 

cortesía propias deste tipo de textos.  
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*Estruturas sintáctico-discursivas do inglés incluídas en Contrast 1: 

 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (as well as); disxunción (either…or); 

oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due to; as); finalidade (so that; 

in order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better than; the best); 

resultado/correlación (so; so that; the more…the better); condición (if; unless; in case ); estilo 

indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes). 

 

- Relacións temporais (while; once (we have lived)). 

 

- Afirmación (affirmative sentences; tags; It seems that...). 

 

- Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a relief!; How + Adv. + Adj., e. g. How 

fragile!; exclamatory sentences and phrases, e. g. This filme is hilarious!). 

 

- 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 (Present Simple and Continuous); 

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 symbol); used to); incoativo ((be) 

set to); terminativo (finish -ing). 

 

- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (manage); 

posibilidade/probabilidade (possibly; probably); necesidade (want; take); obrigación 

(need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of -ing). 
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- 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 impressive; easy to carry). 

 

- Expresión da cantidade: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. Degree: e. 

g. terribly (shy); quite interesting). 

 

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

 

- Expresión do tempo (points (e. g. this time next week; for three days), divisions (e. g. 

semester), and indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all the time; during the 

summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence 

(firstly, secondly, finally); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. often; frequently; 

every weekend). 

 

- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. inmediately; upside down).  

 

UNIT 1 – Adventure Travel 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario relacionado coas viaxes e coa descrición de escenarios. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a supervivencia no Amazonas. 

- Utilizar correctamente o Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple e o Past 

Continuous. 

- Redactar a descrición dun lugar, prestando especial atención á orde dos adxectivos. 

- Comprender a información clave dunha conversación sobre a descrición dos lugares de 

vacacións. 

- Describir de forma oral unha fotografía. 

- Pronunciar correctamente os sons /s/ e /z/. 
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- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse co tema das viaxes de aventura a través dunha serie de fotografías. 

- Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 

- Predición do contido dun texto a partir do título e da fotografía que o ilustra. 

- Contraste entre as predicións feitas polos alumnos/as e o contido real do texto. 

- Comprensión dun texto sobre as dificultades e obstáculos dun aventureiro ao percorrer o 

Amazonas, para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas 

da PAU. 

- Tip: trucos para responder preguntas de opción múltiple. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You. 

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

Phrasal Verbs. 

- Vocabulario relacionado coas viaxes e coa descrición de escenarios, na sección Topic 

Vocabulary. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; o xerundio e o infinitivo. 

 

Grammar 

- Expresión de hábitos e actividades: Present Simple. Uso e formación. Expresións temporais. 
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- Expresión de accións en curso e plans programados para un futuro próximo: Present 

Continuous. Uso e formación. Expresións temporais. 

- Expresión accións pasadas: Past Simple e Past Continuous. Uso e formación. 

- Expresións temporais. 

- Tip: os verbos estáticos. 

- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na 

sección Contrast. 

 

Listening 

 

- Comprensión oral dunha charla onde se dan algúns consellos para viaxar á selva do 

Amazonas.  

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha conversación. 

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través da expresión oral, na 

sección Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do vocabulario 

que aparece nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para describir fotografías, utilizando as expresións dadas. 

- Tip: expresións lingüísticas á hora de describir fotografías. 

 

Pronunciation 

 

- Recoñecer o alfabeto fonético inglés. 

- Pronuncia dos sons /s/ e /z/. 
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Writing 

 

- Análise da estrutura dun texto descritivo. 

- Estudo e práctica da orde dos adxectivos que preceden o substantivo. 

- Produción dun texto descritivo seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e 

con axuda do cadro Useful Expressions. 

- Diferenzas entre o inglés británico e o americano, na sección Contrast. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 

práctica a gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

Culture Extra 

 

- Comprensión dun texto sobre a Ruta 66, a mítica estrada que percorría Estados Unidos desde 

Chicago até Los Ángeles, para realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet de información sobre tres atraccións que os turistas poden visitar na Ruta 

66, para redactar un texto. 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 6-7; Extra Reading, WB, páx. 10: comprensión escrita de varios textos sobre 

diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: predición do contido dun texto 

a partir do título e das imaxes que o acompañan; False Friends, SB, páx. 7: identificación de 

False Friends no texto; saber como responder Multiple-Choice Questions. 

- Vocabulary, SB, páxs. 8, 9 e 12; Vocabulary Builder, WB, páxs. 78-79: uso de vocabulario 

relacionado coas viaxes e coa descrición de escenarios; Phrasal Verbs; o xerundio e o infinitivo. 
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- Grammar, SB, páxs. 10-11: repaso do Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple e o 

Past Continuous. 

- Listening, SB, páx. 12: comprensión oral dunha conversación relacionada cos temas 

presentados na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 13: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para 

falar sobre temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 141: recoñecemento do alfabeto fonético inglés e 

diferenciación dos sons consonánticos /s/ e /z/. 

- Writing, SB, páxs. 14-15; Writing; WB, páx. 9: expresión escrita dun texto descritivo dun lugar 

no que o alumno/a estivese, e do barrio ou vila onde vive, prestando especial atención á orde 

dos adxectivos. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 114: procura en Internet das atraccións da estrada destinadas aos turistas 

que fan a Ruta 66. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

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

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles 

de usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades 

autónomas. 

+ Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para 

fomentar a expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos 

do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 11; Student Learning Record, WB, páx. 122; Vocabulary Builder, 

WB, páxs. 78-79: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e 

ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e 

fracasos. 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1
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- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 6: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 6-7: reflexión sobre as dificultades e obstáculos que se lle presentaron ao 

aventureiro Ed Stafford nunha viaxe polo Amazonas. 

- Vocabulary, SB, páxs. 8-9: interese por aprender as palabras, Phrasal Verbs e expresións 

relacionadas coas viaxes. 

- Grammar, SB, páxs. 10-11: uso da gramática aprendida na unidade, para desenvolverse en 

situacións que se dan en distintas viaxes ou para describir unha viaxe. 

- Skills, SB, páx. 12: capacidade para describir un escenario. 

- Listening, SB, páx. 12: comprensión dunha conversación sobre unhas vacacións. 

- Speaking, SB, páx. 13: capacidade para describir unha fotografía.  

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 6: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes 

temas dos que se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 13: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 

modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 14-15; Writing; WB, páx. 9: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un 

traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 122: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos 

obxectivos da unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 6-7: adquisición de coñecementos sobre as viaxes de aventuras. 

- Culture Extra, SB, páx. 114: texto sobre a Ruta 66. 

- Listening, SB, páx. 12: adquisición de coñecementos sobre as experiencias de viaxes. 
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d) Temas interdisciplinares 

 

- Bioloxía e Xeoloxía: 

 

- Descricións de lugares. 

- Características do río Amazonas e dos grupos étnicos da zona. 

- Os distintos tipos de destinos turísticos. 

 

- Historia do Mundo Contemporáneo: 

 

- A vida do explorador Capitán Robert Falcon Scott. 

- Descrición das actividades das persoas nos períodos de vacacións. 

- A Ruta 66: historia desta mítica estrada que percorría os Estados Unidos dunha costa á outra. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- Os verbos estáticos. 

- Técnicas de lectura: predicir o contido. 

- O Present Simple e o Present Continuous. 

- O Past Simple e o Past Continuous. 

- Os Phrasal Verbs.  

- O xerundio e o infinitivo. 

- A orde dos adxectivos. 

- Uso da puntuación. 

- Técnicas de escritura. 

- A descrición oral dunha fotografía. 

- Expresións útiles. 
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UNIT 2 – To the Rescue 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario relacionado con situacións de emerxencia. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o comportamento de dúas persoas ao 

enfrontárense a situacións de emerxencia. 

- Utilizar o Present Perfect Simple e o Past Perfect Simple correctamente. 

- Redactar un texto narrativo empregando correctamente os conectores de secuencia. 

- Comprender a información global e a específica dunha entrevista de radio. 

- Falar sobre feitos pasados. 

- Practicar a entoación das frases interrogativas. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse co tema das situacións de risco a través dun cuestionario. 

- Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 

- Lectura rápida dun texto para obter a idea xeral.  

- Comprensión dun texto sobre o comportamento de dúas persoas ao enfrontárense a 

situacións de emerxencia, para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e 

relacionadas coas da PAU. 

- Tip: trucos para identificar afirmacións verdadeiras e falsas. 
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- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You. 

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Diferenza entre os adxectivos con terminacións -ing e -ed. 

- Vocabulario relacionado con situacións de emerxencia na sección Topic Vocabulary. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; used to / would. 

 

Grammar 

 

- Expresión de accións pasadas: Present Perfect Simple e Past Perfect Simple. Uso e formación. 

Expresións temporais. 

- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na 

sección Contrast. 

 

Listening 

 

- Comprensión oral dun programa de radio onde se dan consellos para sobrevivir a un 

accidente de avión. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha entrevista de radio. 

 

Speaking 
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- Aplicación do vocabulario visto na unidade, e posta en práctica a través da expresión oral, na 

sección Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do vocabulario 

que aparece nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para falar de situacións de emerxencia, utilizando as 

expresións dadas. 

- Tip: uso de expresións lingüísticas para pediralle ao interlocutor/a que repita algo. 

 

Pronunciation 

 

- Pronuncia de frases interrogativas e oracións enunciativas atendendo á entoación. 

 

Writing 

 

- Análise da estrutura dun texto narrativo. 

- Estudo e práctica dos conectores de secuencia. 

- Diferenzas de uso entre algúns conectores de secuencia, na sección Contrast. 

- Produción dun texto narrativo seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e 

con axuda do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 

práctica a gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

Culture Extra 

 

- Comprensión dun texto sobre unha zona de grande interese turístico no interior de Australia, 

chamada Outback, para realizar distintas actividades.  



289 

289 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

- Procura en Internet da letra da canción Waltzing Matilda, o himno non oficial de Australia, 

para contestar a unhas preguntas. 

 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 18-19; Extra Reading, WB, páx. 18: comprensión escrita de varios textos 

sobre diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: entender de forma xeral 

dous textos facendo unha lectura rápida dos mesmos, sen prestar atención ás palabras que 

poidan presentar dificultade; False Friends, SB, páx. 19: identificación de False Friends no texto; 

saber como responder True/False Questions. 

- Vocabulary, SB, páxs. 20, 21 e 24; Vocabulary Builder, WB, páxs. 80-81: uso de vocabulario 

relacionado con situacións de emerxencia; os adxectivos acabados en -ed / -ing; uso de used to 

/ would. 

- Grammar, SB, páxs. 22-23: o Present Perfect Simple e o Past Perfect Simple. 

- Listening, SB, páx. 24: comprensión oral dunha entrevista de radio relacionada cos temas 

presentados na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 25: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para 

falar sobre temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 141: entoación correcta das preguntas e das oracións 

enunciativas. 

- Writing, SB, páxs. 26-27; Writing; WB, páx. 17: expresión escrita de textos narrativos, 

utilizando os conectores de secuencia aprendidos na unidade. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 115: procura en Internet da letra da canción Waltzing Matilda, himno non 

oficial de Australia. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1
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- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 2.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles 

de usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades 

autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para 

fomentar a expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos 

do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 19; Student Learning Record, WB, páx. 122; Vocabulary Builder, 

WB, páxs. 80-81: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e 

ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e 

fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 18: expresión oral de respostas a preguntas sobre temas tratados na 

unidade. 

- Reading, SB, páxs. 18-19: reflexión sobre o perigo das situacións de emerxencia nas que dúas 

persoas se viron involucradas. 

- Vocabulary, SB, páxs. 20, 21 e 24: interese por aprender as palabras relacionadas coas 

situacións de emerxencia, e por facer un uso correcto dos adxectivos acabados en -ed / -ing. 

- Grammar, SB, páxs. 22-23: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na 

unidade. 

- Skills, SB, páx. 24: capacidade para describir unha situación de emerxencia. 

- Listening, SB, páx. 24: comprensión dunha entrevista de radio. 

- Speaking, SB, páx. 25: capacidade para falar dun evento pasado.  

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
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- Over to You, SB, páx. 18: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes 

temas dos que se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 25: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 

modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 26-27; Writing; WB, páx. 17: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un 

traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 122: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos 

obxectivos da unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 18-19: adquisición de coñecementos e reflexión sobre distintas situacións 

de emerxencia. 

- Culture Extra, SB, páx. 115: texto no que se dan consellos sobre como realizar distintas 

actividades en Outback, zona turística do interior de Australia, para evitar perigos. 

- Listening, SB, páx. 24: adquisición de coñecementos e reflexión sobre a experiencia dun 

adolescente nunha situación de emerxencia. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Historia do Mundo Contemporáneo: 

 

- Rescate de trinta e tres mineiros atrapados en Chile a 600 metros baixo terra. 

 

- Bioloxía e Xeoloxía: 

 

- Outback: o interior de Australia é un lugar de grande interese turístico, onde só reside o 10 % 

da poboación australiana. 

 

- Lingua e Literatura: 
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- Sufixos para formar adxectivos. 

- Técnicas de lectura: deducir a idea xeral dun texto. 

- Present Perfect Simple e Past Perfect Simple. 

- Uso dos conectores de secuencia. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura e composición dunha narración. 

- Expresións útiles. 

 

UNIT 3 – A Robotic World 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario relacionado coa tecnoloxía. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre un robot que realiza labores de limpeza 

de verteduras de petróleo no mar. 

- Utilizar correctamente o Future Simple, be going to, o Future Continuous e o Future Perfect 

Simple. 

- Redactar un correo electrónico empregando correctamente os adverbios de modo e de 

intensidade. 

- Comprender a información global e a específica dunha conversación. 

- Comparar fotografías. 

- Pronunciar correctamente os sons consonánticos /dʒ/, /ʃ/ e /tʃ/. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse co tema da robótica. 
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- Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 

- Lectura da primeira liña de cada parágrafo para identificar a idea principal que contén. 

- Contraste entre as predicións feitas polos alumnos/as e o contido real do texto. 

- Comprensión dun texto sobre un robot que realiza labores de limpeza de verteduras de 

petróleo, para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da 

PAU. 

- Tip: trucos para completar oracións. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Sufixos para formar adxectivos. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulario relacionado coa tecnoloxía na sección Topic Vocabulary. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; be used to / get used to. 

 

Grammar 

 

- Expresión de accións futuras co Future Simple, be going to, o Future Continuous e o Future 

Perfect Simple. Uso e formación. Expresións temporais. 

- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na 

sección Contrast. 

 

Listening 
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- Comprensión oral dunha entrevista radiofónica na que se fala da vertedura de petróleo no 

Golfo de México. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha conversación. 

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través da expresión oral, na 

sección Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario 

que aparece nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para comparar fotografías, utilizando as expresións dadas. 

- Tip: uso de expresións lingüísticas para chamar a atención de alguén sobre algo. 

 

Pronunciation 

 

- Pronuncia dos sons consonánticos /dʒ/, /ʃ/ e /tʃ/. 

 

Writing 

 

- Análise da estrutura dunha carta informal ou dun correo electrónico. 

- Importancia do uso dos signos de puntuación, na sección Contrast. 

- Estudo e práctica dos adverbios de modo e de intensidade. 

- Produción dun correo electrónico informal seguindo os pasos facilitados no apartado Getting 

Organised e con axuda do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 

práctica a gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 
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Culture Extra 

 

- Comprensión dun texto sobre Xapón, a capital mundial da robótica, para realizar distintas 

actividades.  

- Procura en Internet de información sobre o “manga” e os debuxos animados xaponeses, para 

redactar un texto sobre un heroe robot famoso en Xapón. 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 30-31; Extra Reading, WB, páx. 26: comprensión escrita de varios textos 

sobre diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: identificación da idea 

principal dun parágrafo mediante a lectura da primeira oración do mesmo; False Friends, SB, 

páx. 31: identificación de False Friends no texto; saber como completar frases dun parágrafo. 

- Vocabulary, SB, páxs. 32, 33 e 36; Vocabulary Builder, WB, páxs. 82-83: uso de vocabulario 

relacionado coa tecnoloxía; emprego de sufixos para formar adxectivos; uso de be used to / get 

used to. 

- Grammar, SB, páxs. 34-35: o Future Simple, be going to, o Future Continuous e o Future 

Perfect Simple. 

- Listening, SB, páx. 36: comprensión oral dunha conversación relacionada cos temas 

presentados na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 37: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para 

falar sobre temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 142: pronuncia dos sons consonánticos /dʒ/, /ʃ/ e /tʃ/. 

- Writing, SB, páxs. 38-39; Writing; WB, páx. 25: expresión escrita de cartas e correos 

electrónicos informais, utilizando os adverbios de modo e de intensidade aprendidos na 

unidade. 

 

- Competencia dixital: 
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- Web Task, SB, páx. 116: procura en Internet de robots humanoides que aparecen en debuxos 

animados e cómics xaponeses. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 3.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles 

de usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades 

autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para 

fomentar a expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos 

do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 27; Student Learning Record, WB, páx. 122; Vocabulary Builder, 

WB, páxs. 82-83: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e 

ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e 

fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 30: expresión oral de coñecementos sobre os temas tratados na 

unidade. 

- Reading, SB, páxs. 30-31: reflexión sobre a contaminación da auga por petróleo e da 

importancia de preservar o medio. 

- Vocabulary, SB, páxs. 32 e 33: interese por aprender o vocabulario relacionado coa tecnoloxía. 

- Grammar, SB, páxs. 34-35: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na 

unidade. 

- Skills, SB, páx. 36: capacidade para describir aparellos tecnolóxicos. 

- Listening, SB, páx. 36: comprensión dunha conversación relacionada cun aparello tecnolóxico. 

- Speaking, SB, páx. 37: capacidade para comparar fotografías.  

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1
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- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 30: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes 

temas dos que se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 37: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 

modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 38-39; Writing; WB, páx. 25: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un 

traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 122: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos 

obxectivos da unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 30-31: adquisición de coñecementos sobre robots utilizados para preservar 

o medio. 

- Culture Extra, SB, páx. 116: texto que fala sobre Xapón, a capital robótica do mundo. 

- Listening, SB, páx. 36: adquisición de coñecementos sobre o Kindle. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Tecnoloxías da Información e da Comunicación: 

 

- A construción de robots para facilitar a vida diaria. 

- Evolución da robótica para facilitarlles a realización de tarefas cotiás, como ir ao 

supermercado, ás persoas con mobilidade limitada. 

- As novas tecnoloxías como medio de comunicación entre as persoas. 

 

- Cultura Científica: 
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- Xapón: a capital mundial da robótica. 

 

- Tecnoloxía Industrial: 

 

- Evolución dos inventos a favor da preservación do medio.  

 

- Lingua e literatura: 

 

- Familia léxica do campo das tecnoloxías. 

- Sufixos para formar adxectivos. 

- Técnicas de lectura: identificar a idea principal dun parágrafo. 

- Future Simple, Future Continuous e be going to. 

- O Present Continuous con valor de futuro. 

- Orde das palabras na oración. 

- Adverbios de intensidade. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura e redacción dun correo electrónico.  

- Comparación de fotografías. 

- Expresións útiles. 

 

 

UNIT 4 – Between Us 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario asociado ás relacións persoais e ás descricións. 
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- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre unha empresa que mide a 

compatibilidade xenética entre dúas persoas, ante a posibilidade de estabelecer unha relación 

sentimental. 

- Utilizar correctamente os verbos modais e os modais perfectos. 

- Redactar un texto describindo unha persoa, empregando conectores de adición e de 

contraste. 

- Comprender a información global e a específica de varias conversacións informais. 

- Describir de maneira oral o aspecto físico e as características das persoas.  

- Pronunciar correctamente as palabras que conteñan o son consonántico /h/ e as formas 

contraídas. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse co tema das relacións persoais a través dunha serie de citas de personaxes 

famosos. 

- Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 

- Lectura do texto para identificar a intención do autor do mesmo. 

- Comprensión dun texto sobre unha empresa que mide a compatibilidade xenética entre dúas 

persoas, ante a posibilidade de estabelecer unha relación sentimental, para realizar diferentes 

actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: trucos para contestar a preguntas abertas. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 
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- Sufixos para formar substantivos. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulario asociado ás relacións persoais e ás descricións, na sección Topic Vocabulary. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; os adxectivos compostos. 

 

Grammar 

 

- Uso dos verbos modais e dos modais perfectos. 

- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na 

sección Contrast. 

 

 

Listening 

 

- Comprensión oral dun programa de radio onde se dan consellos sentimentais. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: conversacións informais. 

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade, e posta en práctica a través da expresión oral, na 

sección Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario 

que aparece nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para describir persoas, utilizando as expresións dadas. 

- Tip: expresións lingüísticas para engadir algo máis nunha conversación ou para salientar algo. 

 

Pronunciation 
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- Práctica da pronuncia de palabras que inclúan o son /h/. 

- Práctica da pronuncia das formas contraídas. 

 

Writing 

 

- Análise da estrutura dun texto descritivo. 

- Estudo e práctica dos conectores de adición. 

- Diferenzas no uso dos conectores de adición, na sección Contrast. 

- Produción dun texto descritivo seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e 

con axuda do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 

práctica a gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

 

Culture Extra 

 

- Comprensión dun texto sobre a educación dos británicos na mesa, para realizar distintas 

actividades.  

- Procura en Internet de información sobre o tradicional “té das cinco” en Gran Bretaña. 

 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 
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- Reading, SB, páxs. 42-43; Extra Reading, WB, páx. 34: comprensión escrita de varios textos 

sobre diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: comprensión da 

intención do autor/a dun texto; False Friends, SB, páx. 43: identificación de False Friends no 

texto; saber como responder preguntas de desenvolvemento. 

- Vocabulary, SB, páxs. 44, 45 e 48; Vocabulary Builder, WB, páxs. 84-85: uso de vocabulario 

asociado ás relacións persoais; o uso dos sufixos para formar substantivos; os adxectivos 

compostos. 

- Grammar, SB, páxs. 46-47: os modais e os modais perfectos. 

- Listening, SB, páx. 48: comprensión oral de varias conversacións relacionadas cos temas 

presentados na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 49: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para 

falar sobre temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 142: pronuncia do son /h/ e das formas contraídas. 

- Writing, SB, páxs. 50-51; Writing; WB, páx. 33: expresión escrita de textos descritivos, 

utilizando os conectores de adición aprendidos na unidade. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 117: procura en Internet de información relacionada co “té das cinco” en 

Gran Bretaña. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 4.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles 

de usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades 

autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para 

fomentar a expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos 

do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1
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- Check Your Progress, WB, páx. 35; Student Learning Record, WB, páx. 122; Vocabulary Builder, 

WB, páxs. 84-85: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e 

ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e 

fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 42: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na 

unidade. 

- Vocabulary, SB, páxs. 44 e 45: interese por aprender as palabras relacionadas coas relacións 

persoais. 

- Grammar, SB, páxs. 46-47: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na 

unidade. 

- Skills, SB, páx. 48: capacidade para describir persoas. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 42: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes 

temas dos que se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 49: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 

modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 50-51; Writing; WB, páx. 33: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un 

traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 122: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos 

obxectivos da unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 42-43: lectura dun texto sobre unha empresa que mide a compatibilidade 

xenética entre dúas persoas, ante a posibilidade de estabelecer unha relación sentimental. 
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- Culture Extra, SB, páx. 117: texto no que se fala da diferenza dos costumes e da educación nas 

comidas das familias británicas, de antes e de agora. 

- Writing, SB, páxs. 50-51: adquisición de coñecementos sobre como expresar por escrito a 

descrición dunha persoa. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Bioloxía e Xeoloxía: 

 

- Estudo das relacións sentimentais desde o punto de vista da composición xenética de cada 

persoa. 

 

- Historia do Mundo Contemporáneo: 

 

- O matrimonio como unha convención social.  

- Evolución dos costumes relacionados co matrimonio. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- Sufixos para formar substantivos. 

- Técnicas de lectura: comprender a intención do autor. 

- Modais e modais perfectos. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura e a redacción dunha descrición. 

- Conectores de adición. 

- Expresións útiles. 
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UNIT 5 – What’s It Worth? 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario relacionado cos hábitos de consumo e coas compras. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre un experimento planificado polo diario 

The Washington Post que consistía en observar a reacción da xente ante a música tocada por 

Joshua Bell, un dos mellores violinistas do mundo, que actuaba de incógnito no metro 

estadounidense. 

- Utilizar correctamente o primeiro, o segundo e o terceiro condicional. 

- Redactar un texto argumentativo, empregando correctamente os conectores de contraste. 

- Comprender a información global e a específica de varios diálogos. 

- Expresar opinións. 

- Pronunciar correctamente os sons vocálicos /ʊ/ e /u:/. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse co tema dos hábitos de consumo a través dunhas fotografías. 

- Comprensión do vocabulario clave e das ideas máis importantes do texto principal para 

entender o seu significado. 

- Predición do contido dun texto a partir da procura de información específica (scanning).  

- Comprensión dun texto sobre un experimento no que o famoso violinista Joshua Bell se fai 

pasar por un músico da rúa, para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e 

relacionadas coas da PAU. 

- Tip: procura de sinónimos. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- False Friends destacados no texto. 
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- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Collocations con verbos. 

- Vocabulario relacionado cos hábitos de consumo e coas compras, na sección Topic 

Vocabulary. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; verbos + preposición. 

 

Grammar 

 

- O primeiro, o segundo e o terceiro condicional. Uso e formación. 

- Tip: repaso dos verbos que se poden utilizar co primeiro e segundo condicional. 

- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na 

sección Contrast. 

 

Listening 

 

- Comprensión oral dun boletín de noticias sobre as actuacións na rúa como outro tipo de 

representación musical. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: varios diálogos breves. 

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través da expresión oral, na 

sección Language to Speaking. 
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- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario 

que aparece nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para expresar a súa opinión sobre os artigos que aparecen 

nunhas fotografías, utilizando as expresións dadas. 

- Tip: a importancia de razoar as respostas á hora de intercambiar opinións. 

 

Pronunciation 

 

- Pronuncia dos sons vocálicos /ʊ/ e /u:/. 

 

Writing 

 

- Análise da estrutura dun texto argumentativo. 

- Uso de expresións á hora de dar opinións e expoñer feitos, na sección Contrast. 

- Estudo e práctica dos conectores de contraste. 

- Produción dun texto de opinión seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised 

e con axuda do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 

práctica a gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

Culture Extra 

 

- Comprensión dun texto sobre os mercados de segunda man, para realizar distintas 

actividades.  

- Procura en Internet de información sobre o que John Freyer vendeu en eBay, para redactar un 

texto. 
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c) Competencias clave 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 54-55; Extra Reading, WB, páx. 42: comprensión escrita de varios textos 

sobre diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: procura de información 

específica no texto a través do scanning; False Friends, SB, páx. 55: identificación de False 

Friends no texto; identificación de sinónimos nun texto. 

- Vocabulary, SB, páxs. 56, 57 e 60; Vocabulary Builder, WB, páxs. 86-87: uso de vocabulario 

relacionado cos hábitos de consumo e coas compras; Collocations con verbos; verbos + 

preposición. 

- Grammar, SB, páxs. 58-59: o primeiro, o segundo e o terceiro condicional. 

- Listening, SB, páx. 60: comprensión oral dun diálogo relacionado cos temas presentados na 

unidade. 

-Speaking, SB, páx. 61: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para 

falar sobre temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 142: pronuncia dos sons vocálicos /ʊ/ e /u:/. 

- Writing, SB, páxs. 62-63; Writing; WB, páx. 41: expresión escrita de textos argumentativos. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 118: procura en Internet do que John Freyer puxo á venda en eBay nos 

anos 2000-2001. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 5.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles 

de usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades 

autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para 

fomentar a expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos 

do Student’s Book. 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1
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- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 43; Student Learning Record, WB, páx. 122; Vocabulary Builder, 

WB, páxs. 86-87: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e 

ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e 

fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 54: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na 

unidade. 

- Reading, SB, páxs. 54 e 55: interese polo experimento que levou a cabo o violinista Joshua 

Bell. 

- Vocabulary, SB, páxs. 56, 57 e 60: interese por aprender o vocabulario relacionado cos hábitos 

de consumo. 

- Grammar, SB, páxs. 58-59: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na 

unidade. 

- Skills, SB, páx. 60: capacidade para utilizar o vocabulario relacionado coas compras. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 54: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes 

temas dos que se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 61: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 

modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 62-63; Writing; WB, páx. 41: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un 

traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 122: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos 

obxectivos da unidade. 
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- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 54-55: lectura dun texto sobre as actuacións na rúa, como outro tipo de 

representación musical. 

- Culture Extra, SB, páx. 118: texto no que se fala dos mercados de segunda man. 

- Speaking, SB, páx. 61: expresión da opinión persoal. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Economía: 

 

- Comparación de prezos e estilos de compra. 

- A sociedade do consumismo. 

- As novas canles de compra: Internet, a telecompra, etc. 

- Influencia das modas e tendencias nos nosos hábitos de consumo. 

- A influencia dos símbolos de prestixio nos distintos ámbitos da sociedade. 

- Os efectos da publicidade nos hábitos e preferencias dos nenos.  

- Os mercados de segunda man: unha alternativa ás canles habituais de compra. 

 

- Linguaxe e Práctica Musical: 

 

- As actuacións na rúa como outro tipo de representación musical. 

 

- Lingua e literatura: 

 

- O primeiro, segundo e terceiro condicional. 

- Técnicas de lectura: procura de información específica nun texto. 

- Collocations con verbos. 
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- Os verbos + preposicións. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura e redacción dun texto argumentativo. 

- Os conectores de contraste. 

- Expresións útiles. 

 

UNIT 6 – Behind the Scenes 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario relacionado co cinema. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a película Invictus. 

- Utilizar a voz pasiva correctamente. 

- Utilizar os verbos causativos (have / get + something + done) correctamente. 

- Redactar unha crítica cinematográfica empregando conectores de finalidade. 

- Comprender a información global e a específica dunha conversación e dun anuncio 

publicitario. 

- Facer plans. 

- Pronunciar correctamente as palabras tendo en conta a súa acentuación. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse co tema do cinema a través dunhas fotografías. 

- Comprensión do vocabulario clave e das ideas máis importantes do texto principal para 

entender o seu significado. 
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- Predición do contido dun texto adiviñando o significado dalgunhas palabras polo seu 

contexto.  

- Comprensión dun texto sobre a película Invictus, para realizar diferentes actividades de 

comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: trucos para contestar a preguntas de opción múltiple. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Uso de prefixos para a formación de palabras co significado oposto.  

- Vocabulario relacionado co cinema na sección Topic Vocabulary. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; substantivos + preposición. 

 

Grammar 

 

- Uso adecuado da voz pasiva. Diferenzas coa voz activa. 

- Os verbos causativos. 

- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na 

sección Contrast. 

 

Listening 

 

- Comprensión oral dunha entrevista sobre os actores que protagonizaron a película Invictus. 
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- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha conversación e un anuncio 

publicitario. 

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través da expresión oral, na 

sección Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario 

que aparece nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para facer plans para a fin de semana, utilizando as 

expresións dadas. 

- Tip: expresións para rexeitar suxestións. 

 

Pronunciation 

 

- Identificación da sílaba acentuada para pronunciar as palabras correctamente.  

 

Writing 

 

- Análise da estrutura dunha crítica cinematográfica. 

- A importancia das redes sociais na sociedade actual, na sección Contrast. 

- Estudo e práctica dos conectores de finalidade. 

- Produción dunha crítica cinematográfica seguindo os pasos facilitados no apartado Getting 

Organised e con axuda do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 

práctica a gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 
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Culture Extra 

 

- Comprensión dun texto sobre o deporte nacional por excelencia en Canadá, o hóckey sobre 

xeo, para realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet de información sobre un deporte de neve, para redactar un texto. 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 66-67; Extra Reading, WB, páx. 50: comprensión escrita de varios textos 

sobre diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: dedución do significado 

das palabras polo contexto; False Friends, SB, páx. 67: identificación de False Friends no texto; 

identificación correcta das palabras clave nun texto. 

- Vocabulary, SB, páxs. 68, 69 e 72; Vocabulary Builder, WB, páxs. 88-89: uso de vocabulario 

relacionado co cinema; prefixos; nomes + preposición. 

- Grammar, SB, páxs. 70-71: a voz pasiva e os verbos causativos. 

- Listening, SB, páx. 72: comprensión oral dun anuncio e dunha conversación relacionados cos 

temas presentados na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 73: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para 

falar sobre temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páxs. 142-143: acentuación das palabras. 

- Writing, SB, páxs. 74-75; Writing; WB, páx. 49: expresión escrita de críticas cinematográficas. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 119: procura en Internet de deportes de neve. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1
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+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 6.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles 

de usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades 

autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para 

fomentar a expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos 

do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 51; Student Learning Record, WB, páx. 123; Vocabulary Builder, 

WB, páxs. 88-89: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e 

ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e 

fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 66: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na 

unidade. 

- Reading, SB, páxs. 66 e 67: lectura dun texto sobre a película Invictus. 

- Vocabulary, SB, páxs. 68, 69 e 72: interese por aprender o vocabulario relacionado co cinema. 

- Grammar, SB, páxs. 70-71: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na 

unidade. 

- Speaking, SB, páx. 73: capacidade para facer plans. 

- Writing, SB, páxs. 74-75: capacidade para escribir unha crítica cinematográfica. 

- Skills, SB, páx. 72: capacidade para describir unha película. 

 

 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
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- Over to You, SB, páx. 66: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes 

temas dos que se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 73: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 

modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 74-75; Writing; WB, páx. 49: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un 

traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 123: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos 

obxectivos da unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 66-67: lectura dun texto sobre a representación da vida de personaxes 

históricos, a través da película Invictus. 

- Culture Extra, SB, páx. 119: texto no que se fala sobre o hóckey  sobre xeo. 

- Speaking, SB, páx. 73: os plans. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Cultura Audiovisual: 

 

- Adaptación da vida de personaxes históricos e do panorama actual ao cinema. 

- O cinema como mostra dos hábitos e tendencias da sociedade moderna. 

- Nollywood: a industria do cinema de Nixeria. 

- Repercusión dos actos sociais relacionados co cinema. 

 

- Tecnoloxías da Información e da Comunicación: 

 

- As redes sociais como medio de comunicación. 
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- Educación Física: 

 

- O hóckey  sobre xeo: un deporte que se practica en Canadá desde o século XIX. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- Técnicas de lectura: deducir o significado das palabras polo contexto. 

- A pasiva. 

- Os verbos causativos. 

- Os prefixos. 

- Uso dos conectores de finalidade. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura e a redacción dunha crítica de cinema. 

- Expresións útiles. 

 

 

 

UNIT 7 – Out in the Cold 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario relacionado cos problemas sociais e coa súa solución. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre xente sen fogar que vive no aeroporto 

de Heathrow. 

- Utilizar o estilo indirecto correctamente. 

- Redactar unha noticia xornalística empregando correctamente as conxuncións causais e 

consecutivas. 

- Comprender a información global e a específica dun boletín de noticias. 
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- Especular sobre o que está a ocorrer nun lugar, a través dunhas fotografías.  

- Pronunciar correctamente os sons vocálicos /əʊ/ e /ɒ/, e practicar o ritmo das oracións. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse co tema dos problemas sociais a través dunha fotografía. 

- Comprensión do vocabulario clave e das ideas máis importantes do texto principal para 

entender o seu significado. 

- Predición do contido dun texto a partir da identificación das palabras clave que hai nel.  

- Comprensión dun texto sobre as persoas sen fogar que viven no aeroporto de Heathrow, para 

realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: reflexión sobre as preguntas para as que hai que dar a opinión persoal sobre o tema 

proposto.  

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto, na sección Words from the Text. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Uso de sufixos para a formación de adxectivos.  

- Vocabulario relacionado cos problemas sociais e coa súa solución, na sección Topic 

Vocabulary. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; palabras que se confunden con 

facilidade. 
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Grammar 

 

- Relato do que outra persoa preguntou, respondeu ou suxeriu, utilizando o estilo indirecto. 

Uso e formación.  

- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

- Tip: reflexión sobre o uso dos reporting verbs. 

 

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na 

sección Contrast. 

 

Listening 

 

- Comprensión oral das campañas de promoción de dous aeroportos internacionais. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: un boletín de noticias. 

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade, e posta en práctica a través da expresión oral, na 

sección Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario 

que aparece nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para especular sobre o que está a ocorrer en dous lugares, a 

través dunhas fotografías, utilizando as expresións dadas. 

- Tip: facer conxecturas sobre un tema.  

 

Pronunciation 

 

- Pronuncia dos sons vocálicos /əʊ/ e /ɒ/. 

- Práctica do ritmo das oracións.  
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Writing 

 

- Análises da estrutura dunha noticia xornalística. 

- Estudo e práctica das conxuncións causais e consecutivas. 

- Diferenzas de uso das conxuncións causais, na sección Contrast. 

- Produción dunha noticia xornalística seguindo os pasos facilitados no apartado Getting 

Organised e con axuda do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 

práctica a gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

 

Culture Extra 

 

- Comprensión dun texto sobre un programa de televisión no que se trata de concienciar a 

persoas podentes sobre os problemas de violencia, desemprego e pobreza dalgunhas zonas de 

Inglaterra, para realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet de información sobre personaxes famosos que axudan a persoas sen 

recursos, para redactar un texto. 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 78-79; Extra Reading, WB, páx. 58: comprensión escrita de varios textos 

sobre diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: identificación de 

palabras clave nos textos; False Friends, SB, páx. 79: identificación de False Friends no texto; 

Opinion Questions. 
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- Vocabulary, SB, páxs. 80, 81 e 84; Vocabulary Builder, WB, páxs. 90-91: uso de vocabulario 

relacionado cos problemas sociais e coas súas posíbeis solucións; sufixos para formar 

adxectivos; palabras que se confunden facilmente. 

- Grammar, SB, páxs. 82-83: o estilo indirecto. 

- Listening, SB, páx. 84: comprensión oral de varios informes relacionados cos temas 

presentados na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 85: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para falar 

sobre os temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 143: sons vocálicos /əʊ/ e /ɒ/, e práctica do ritmo das 

oracións. 

- Writing, SB, páxs. 86-87; Writing; WB, páx. 57: expresión escrita de noticias xornalísticas. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 120: procura en Internet de personaxes famosos que axudan a persoas sen 

recursos. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 7.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles 

de usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades 

autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para 

fomentar a expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos 

do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 59; Student Learning Record, WB, páx. 123; Vocabulary Builder, 

WB, páxs. 90-91: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1
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ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e 

fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 78: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na 

unidade. 

- Reading, SB, páxs. 78 e 79: lectura dun texto sobre as persoas sen fogar que viven no 

aeroporto de Heathrow. 

- Vocabulary, SB, páxs. 80, 81 e 84: interese por aprender o vocabulario relacionado cos 

problemas sociais. 

- Grammar, SB, páxs. 82-83: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na 

unidade. 

- Speaking, SB, páx. 85: capacidade para facer especulacións. 

- Writing, SB, páxs. 86-87: capacidade para escribir unha noticia xornalística. 

- Skills, SB, páx. 84: capacidade para propoñer solucións para os distintos problemas sociais. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 78: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes 

temas dos que se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 85: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 

modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 86-87; Writing; WB, páx. 57: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un 

traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 123: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos 

obxectivos da unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 



323 

323 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

- Reading, SB, páxs. 78-79: reflexión dun texto que fala sobre persoas sen fogar que viven no 

aeroporto de Heathrow, a través da súa lectura. 

- Culture Extra, SB, páx. 120: texto no que se fala sobre o programa de telerrealidade británico 

The Secret Millionaire. 

- Speaking, SB, páx. 85: as especulacións. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Historia do Mundo Contemporáneo: 

 

- A realidade social dos indixentes. 

- Reacción dos viandantes ante un indixente. 

- Os aeroportos como refuxio para as persoas sen fogar. 

- A implicación dos dirixentes e de persoas representativas nos problemas sociais, como o das 

persoas sen fogar. 

- As folgas e as manifestacións como medio de protesta. 

 

- Economía: 

 

- As distintas situacións que se poden dar para que unha persoa acabe durmindo na rúa. 

 

- Cultura Audiovisual: 

 

- O programa The Secret Millionaire trata de concienciar ás persoas máis podentes sobre os 

problemas de violencia, desemprego e pobreza dalgunhas zonas de Inglaterra. 

 

- Fundamentos da arte: 

 

- O teatro como medio para mostrar a vida dun grupo de mulleres sen fogar. 
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- Educación Física: 

 

- A vida do xogador de fútbol portugués Bebé. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- Sufixos para a formación de adxectivos. 

- Técnicas de lectura: identificar palabras clave. 

- O estilo indirecto. 

- Uso das conxuncións causais e consecutivas. 

- Técnicas de escritura.  

- A estrutura e redacción dunha noticia xornalística.  

- Expresións útiles. 

 

 

 

UNIT 8 – Everybody’s Business? 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario relacionado coas redes sociais e cos distintos protocolos. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre empresarios/as que acoden a Facebook 

para investigar aos aspirantes a un posto de traballo. 

- Utilizar correctamente as oracións de relativo especificativas e explicativas. 

- Redactar un texto de opinión empregando os pronomes persoais e os adxectivos posesivos. 

- Comprender a información global e a específica dun programa de radio. 

- Expresar acordo ou desacordo con diferentes afirmacións. 

- Pronunciar correctamente os sons /i:/ e /i/. 
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- Afianzar estratexias para a realización de exames.  

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse coas redes sociais a través dunhas ilustracións. 

- Comprensión do vocabulario clave e das ideas máis importantes do texto principal para 

entender o seu significado. 

- Comprensión da función dos pronomes e adxectivos posesivos no texto. 

- Comprensión dun texto sobre empresarios/as que acoden a Facebook para investigar aos 

candidatos/as a un posto de traballo, para realizar diferentes actividades de comprensión 

parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: procura de antónimos nun texto.  

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You. 

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Phrasal Verbs.  

- Vocabulario relacionado coas redes sociais e cos distintos protocolos, na sección Topic 

Vocabulary. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; adxectivos  + preposición. 

 

Grammar 
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- As oracións de relativo especificativas e explicativas. Os pronomes relativos. 

- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

- Tip: os pronomes relativos who, which e that. 

- Diferenzas das estruturas de relativo aprendidas en inglés con respecto á súa lingua materna, 

na sección Contrast. 

 

Listening 

 

- Comprensión oral dunha conversación entre dous amigos sobre as probas ás que someten a 

aspirantes a un traballo para seleccionar persoal. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: un programa de radio. 

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través da expresión oral, na 

sección Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario 

que aparece nela. 

- Expresión de acordo ou desacordo ante diversas afirmacións. 

- Tip: expresións utilizadas para xustificar opinións. 

- Interacción oral co compañeiro/a para expresar as súas opinións sobre diversos temas, 

utilizando as expresións dadas. 

 

Pronunciation 

 

- Identificación e pronuncia dos sons vocálicos /i:/ e /i/. 

 

Writing 
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- Análise da estrutura dun texto de opinión. 

- Diferenzas entre un texto de opinión e un argumentativo, na sección Contrast. 

- Uso dos pronomes persoais e adxectivos posesivos para evitar a repetición innecesaria de 

substantivos e para que o texto se lea con fluidez. 

- Produción dun texto de opinión seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised 

e con axuda do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 

práctica a gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

Culture Extra 

 

- Comprensión dun texto sobre YouTube, para realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet de información sobre xogos que se practican a través de Facebook, para 

redactar un texto. 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 90-91; Extra Reading, WB, páx. 66: comprensión escrita de varios textos 

sobre diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: identificación das 

referencias dos pronomes e dos adxectivos posesivos nun texto; False Friends, SB, páx. 91: 

identificación de False Friends no texto; antónimos. 

- Vocabulary, SB, páxs. 92, 93 e 96; Vocabulary Builder, WB, páxs. 92-93: uso de vocabulario 

relacionado coas redes sociais e cos distintos protocolos; Phrasal Verbs; adxectivos + 

preposición. 

- Grammar, SB, páxs. 94-95: os pronomes relativos; as oracións de relativo especificativas e 

explicativas. 
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- Listening, SB, páx. 96: comprensión oral dun programa de radio relacionado cos temas 

presentados na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 97: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para 

falar sobre temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 143: os sons vocálicos /i:/ e /i/. 

- Writing, SB, páxs. 98-99; Writing; WB, páx. 65: expresión escrita de textos de opinión. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 121: procura en Internet de xogos que se practican a través de Facebook. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 8.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles 

de usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades 

autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para 

fomentar a expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos 

do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 67; Student Learning Record, WB, páx. 123; Vocabulary Builder, 

WB, páxs. 92-93: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e 

ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e 

fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1
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- Over to You, SB, páx. 90: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na 

unidade. 

- Reading, SB, páxs. 90-91: lectura dun texto sobre empresarios/as que acoden a Facebook para 

investigar aos candidatos/as a un posto de traballo. 

- Vocabulary, SB, páxs. 92 e 93: interese por aprender o vocabulario relacionado coas redes 

sociais. 

- Grammar, SB, páxs. 94-95: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na 

unidade. 

- Speaking, SB, páx. 97: capacidade para expresar acordo ou desacordo. 

- Writing, SB, páxs. 98-99: capacidade para escribir un texto de opinión. 

- Skills, SB, páx. 96: capacidade para manexar o vocabulario relacionado cos distintos 

protocolos. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 90: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes 

temas dos que se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 97: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 

modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 98-99; Writing; WB, páx. 65: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un 

traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 123: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos 

obxectivos da unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 90-91: lectura dun texto para a concienciación e a reflexión sobre os 

contidos das redes sociais. 

- Culture Extra, SB, páx. 121: texto no que se fala sobre o uso de YouTube, para realizar distintas 

actividades. 

- Speaking, SB, páx. 97: uso de expresións que indican acordo ou desacordo. 
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d) Temas interdisciplinares 

 

- Tecnoloxías da Información e da Comunicación: 

 

- As redes sociais como medio de comunicación e de divulgación de información. 

- Consecuencias dun mal uso da información procedente das redes sociais. 

 

- Cultura Audiovisual: 

 

- O uso que as personalidades da música e do cinema fan das redes sociais con fins benéficos. 

- A cultura de YouTube: persoas de todas as idades que comparten os seus vídeos sobre temas 

moi diversos. 

 

- Lingua e literatura: 

 

- Os pronomes relativos. 

- As oracións de relativo. 

- Os Phrasal Verbs. 

- O uso de pronomes persoais e de adxectivos posesivos para evitar a repetición de 

substantivos e para que o texto se lea con fluidez. 

- Técnicas de lectura: comprender as referencias ás que aluden os pronomes e os adxectivos 

posesivos. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura e a redacción dun texto de opinión.  

- Expresións útiles. 

 

UNIT 9 – Cultural Contrasts 

 

a) Obxectivos 
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- Utilizar vocabulario relacionado cos costumes propios doutras culturas e con distintos estilos 

de vida. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o proxecto dun montañeiro 

norteamericano para a construción dunha escola nunha vila de Paquistán. 

- Repasar a gramática que se estudou nas unidades anteriores. 

- Redactar unha biografía. 

- Comprender a información global e a específica dunha entrevista. 

- Expresarse nunha entrevista. 

- Pronunciar correctamente os sons vocálicos /ə/ e /ɔ:/. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse cos costumes doutras culturas a través dun cuestionario. 

- Comprensión do vocabulario clave e das ideas máis importantes do texto principal para 

entender o seu significado. 

- Comprensión do contido do texto a partir da inferencia de matices ou lendo entre liñas para 

comprender cousas que non están escritas.  

- Comprensión dun texto sobre o proxecto do montañeiro norteamericano Greg Mortenson 

para a construción dunha escola nunha vila de Paquistán, para realizar diferentes actividades 

de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: reflexión sobre as preguntas nas que hai que indicar a que se refiren unhas palabras. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 
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- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Collocations con substantivos. 

- Vocabulario relacionado cos costumes doutras culturas e coas distintas formas de vida, na 

sección Topic Vocabulary. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; want + infinitivo e  

want + obxecto + infinitivo. 

 

 

Grammar Review 

 

- Repaso da gramática que se estudou en unidades anteriores. 

- Uso correcto da gramática que se viu ao longo do libro, a través de distintas actividades. 

 

 

Listening 

 

- Comprensión oral dunha conferencia sobre o Instituto de Asia Central, fundado por Greg 

Mortenson. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha entrevista. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través da expresión oral, na 

sección Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do vocabulario 

que aparece nela. 
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- Fórmulas lingüísticas para utilizar nunha entrevista.  

- Tip: a importancia de dar respostas detalladas. 

- Interacción oral co compañeiro/á para entrevistar e ser entrevistado, utilizando as expresións 

dadas. 

 

Pronunciation 

 

- Pronuncia dos sons vocálicos /ə/ e /ɔ:/. 

- Práctica e recoñecemento das palabras que van acentuadas nas oracións. 

 

Writing 

 

- Análise da estrutura dunha biografía. 

- Diferenzas entre unha biografía e unha autobiografía, na sección Contrast. 

- Repaso das técnicas de escritura vistas ao longo do libro. 

- Produción dunha biografía seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con 

axuda do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 

práctica a gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

 

Culture Extra 

 

- Comprensión dun texto, sobre o papel dalgunhas organizacións na recuperación do galés 

como lingua viva entre os seus habitantes, e realización de distintas actividades sobre o 

mesmo. 
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- Procura en Internet de información sobre o “Pidgin English”, unha versión simplificada e 

rudimentaria do inglés usada como lingua franca, para despois redactar un texto. 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 102-103; Extra Reading, WB, páx. 74: comprensión escrita de varios textos 

sobre diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: facer deducións 

mediante a lectura dun texto, lendo entre liñas; False Friends, SB, páx. 103: identificación de 

False Friends no texto; scanning. 

- Vocabulary, SB, páxs. 104, 105 e 108; Vocabulary Builder, WB, páxs. 94-95: uso de vocabulario 

relacionado cos costumes e coas distintas formas de vida doutras culturas; Collocations con 

substantivos; frases con want . 

- Grammar Review, SB, páxs. 106-107: repaso de toda a gramática aprendida. 

- Listening, SB, páx. 108: comprensión oral dunha entrevista relacionada cos temas presentados 

na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 109: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para 

falar sobre temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 143: os sons vocálicos /ə/ e /ɔ:/ e a acentuación das distintas 

oracións. 

- Writing, SB, páxs. 110-111; Writing; WB, páx. 73: expresión escrita de biografías. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 122: procura en Internet de información sobre o “Pidgin English”. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 9.  

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1
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 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles 

de usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades 

autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para 

fomentar a expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos 

do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 75; Student Learning Record, WB, páx. 123; Vocabulary Builder, 

WB, páxs. 94-95: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e 

ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e 

fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 102: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na 

unidade. 

- Reading, SB, páxs. 102-103: lectura dun texto sobre o proxecto do montañeiro 

norteamericano Greg Mortenson para a construción dunha escola nunha vila de Paquistán. 

- Vocabulary, SB, páxs. 104, 105 e 108: interese por aprender o vocabulario relacionado cos 

costumes e coas distintas formas de vida doutras culturas. 

 

- Grammar Review, SB, páxs. 106-107: capacidade para facer un uso correcto da gramática 

aprendida. 

- Speaking, SB, páx. 109: capacidade para levar a cabo unha entrevista e/ou facer o papel do 

entrevistado/a. 

- Writing, SB, páxs. 110-111: capacidade para escribir unha biografía. 

- Skills, SB, páx. 108: capacidade para manexar o vocabulario relacionado cos distintos tipos de 

vida doutras culturas. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
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- Over to You, SB, páx. 102: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes 

temas dos que se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 109: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 

modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 110-111; Writing; WB, páx. 73: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para 

presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 123: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos 

obxectivos da unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 102-103: lectura e reflexión sobre un texto relacionado co proxecto que o 

montañeiro Greg Mortenson levou a cabo para axudar aos habitantes dunha vila paquistaní. 

- Culture Extra, SB, páx. 122: texto no que se fala sobre a recuperación do galés como lingua 

viva entre os seus habitantes. 

- Speaking, SB, páx. 109: uso de expresións frecuentes nas entrevistas. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Historia do Mundo Contemporáneo: 

 

- Os costumes e os contrastes propios das distintas culturas. 

- O papel dalgunhas organizacións na recuperación do galés como lingua viva entre os seus 

habitantes. 

- A historia do montañeiro Greg Mortenson e de como construíu unha escola nunha vila de 

Paquistán, en agradecemento polo trato recibido durante a súa estancia alí. 

 

- Cultura Audiovisual: 

 

- A fama de Justin Bieber entre os adolescentes de todo o mundo. 
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- Economía: 

 

- Adaptación dos produtos das grandes marcas ás necesidades dos mercados locais doutros 

países. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- Técnicas de lectura: inferir significados non explícitos. 

- Want + infinitivo / want + obxecto + infinitivo. 

- Collocations con substantivos. 

- Repaso de toda a gramática vista. 

- Repaso das técnicas de escritura. 

- A estrutura e a redacción dunha biografía. 

- Expresións útiles. 
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OBXECTIVOS PARA O CURSO 

 

- Utilizar vocabulario relacionado coas viaxes e coa descrición de escenarios. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a supervivencia no Amazonas. 

- Utilizar correctamente o Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple e o Past 

Continuous. 

- Redactar a descrición dun lugar, prestando especial atención á orde dos adxectivos. 

- Comprender a información clave dunha conversación sobre a descrición dos lugares de 

vacacións. 

- Describir de forma oral unha fotografía. 

- Pronunciar correctamente os sons /s/ e /z/. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

- Utilizar vocabulario relacionado con situacións de emerxencia. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o comportamento de dúas persoas ao 

enfrontárense a situacións de emerxencia. 

- Utilizar o Present Perfect Simple e o Past Perfect Simple correctamente. 

- Redactar un texto narrativo empregando correctamente os conectores de secuencia. 

- Comprender a información global e a específica dunha entrevista de radio. 

- Falar sobre feitos pasados. 

- Practicar a entoación das frases interrogativas. 

- Utilizar vocabulario relacionado coa tecnoloxía. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre un robot que realiza labores de limpeza 

de verteduras de petróleo no mar. 

- Utilizar correctamente o Future Simple, be going to, o Future Continuous e o Future Perfect 

Simple. 

- Redactar un correo electrónico empregando correctamente os adverbios de modo e de 

intensidade. 

- Comprender a información global e a específica dunha conversación. 

- Comparar fotografías. 

- Pronunciar correctamente os sons consonánticos /dʒ/, /ʃ/ e /tʃ/. 
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- Utilizar vocabulario asociado ás relacións persoais e ás descricións. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre unha empresa que mide a 

compatibilidade xenética entre dúas persoas, ante a posibilidade de estabelecer unha relación 

sentimental. 

- Utilizar correctamente os verbos modais e os modais perfectos. 

- Redactar un texto describindo unha persoa, empregando conectores de adición e de 

contraste. 

- Comprender a información global e a específica de varias conversacións informais. 

- Describir de maneira oral o aspecto físico e as características das persoas.  

- Pronunciar correctamente as palabras que conteñan o son consonántico /h/ e as formas 

contraídas. 

- Utilizar vocabulario relacionado cos hábitos de consumo e coas compras. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre un experimento planificado polo diario 

The Washington Post que consistía en observar a reacción da xente ante a música tocada por 

Joshua Bell, un dos mellores violinistas do mundo, que actuaba de incógnito no metro 

estadounidense. 

- Utilizar correctamente o primeiro, o segundo e o terceiro condicional. 

- Redactar un texto argumentativo, empregando correctamente os conectores de contraste. 

- Comprender a información global e a específica de varios diálogos. 

- Expresar opinións. 

- Pronunciar correctamente os sons vocálicos /ʊ/ e /u:/. 

- Utilizar vocabulario relacionado co cinema. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a película Invictus. 

- Utilizar a voz pasiva correctamente. 

- Utilizar os verbos causativos (have / get + something + done) correctamente. 

- Redactar unha crítica cinematográfica empregando conectores de finalidade. 

- Comprender a información global e a específica dunha conversación e dun anuncio 

publicitario. 

- Facer plans. 

- Pronunciar correctamente as palabras tendo en conta a súa acentuación. 

- Utilizar vocabulario relacionado cos problemas sociais e coa súa solución. 



340 

340 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre xente sen fogar que vive no aeroporto 

de Heathrow. 

- Utilizar o estilo indirecto correctamente. 

- Redactar unha noticia xornalística empregando correctamente as conxuncións causais e 

consecutivas. 

- Comprender a información global e a específica dun boletín de noticias. 

- Especular sobre o que está a ocorrer nun lugar, a través dunhas fotografías.  

- Pronunciar correctamente os sons vocálicos /əʊ/ e /ɒ/, e practicar o ritmo das oracións. 

- Utilizar vocabulario relacionado coas redes sociais e cos distintos protocolos. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre empresarios/as que acoden a Facebook 

para investigar aos aspirantes a un posto de traballo. 

- Utilizar correctamente as oracións de relativo especificativas e explicativas. 

- Redactar un texto de opinión empregando os pronomes persoais e os adxectivos posesivos. 

- Comprender a información global e a específica dun programa de radio. 

- Expresar acordo ou desacordo con diferentes afirmacións. 

- Pronunciar correctamente os sons /i:/ e /i/. 

- Utilizar vocabulario relacionado cos costumes propios doutras culturas e con distintos estilos 

de vida. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o proxecto dun montañeiro 

norteamericano para a construción dunha escola nunha vila de Paquistán. 

- Repasar a gramática que se estudou nas unidades anteriores. 

- Redactar unha biografía. 

- Comprender a información global e a específica dunha entrevista. 

- Expresarse nunha entrevista. 

- Pronunciar correctamente os sons vocálicos /ə/ e /ɔ:/. 
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TEMPORALIZACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

 

Item Aprox. Nº Sesións 

Aprox. 

Temporalización 

(50 mins por 

sesión) 

1 Adventure travel 11 10-12 

2 To the rescue 11 10-12 

3 A robotic world 12 11-13 

4 Between us 11 10-12 

5 What's it worth? 11 10-12 

6 Behind the scenes 12 11-13 

7 Out in the cold 11 10-12 

8 Everybody's business? 11 10-12 

9 Cultural contrasts 12 11-13 

TOTAL e.g  approx 108 98-117 horas* 
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GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

- Utilizar correctamente o Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple e o Past 

Continuous. 

- Redactar a descrición dun lugar, prestando especial atención á orde dos adxectivos. 

- Utilizar o Present Perfect Simple e o Past Perfect Simple correctamente. 

- Redactar un texto narrativo empregando correctamente os conectores de secuencia. 

- Utilizar correctamente o Future Simple, be going to, o Future Continuous e o Future Perfect 

Simple. 

- Redactar un correo electrónico empregando correctamente os adverbios de modo e de 

intensidade. 

- Utilizar correctamente os verbos modais e os modais perfectos. 

- Redactar un texto describindo unha persoa, empregando conectores de adición e de 

contraste. 

- Utilizar correctamente o primeiro, o segundo e o terceiro condicional. 

- Redactar un texto argumentativo, empregando correctamente os conectores de contraste. 

- Utilizar a voz pasiva correctamente. 

- Utilizar os verbos causativos (have / get + something + done) correctamente. 

- Redactar unha crítica cinematográfica empregando conectores de finalidade. 

- Utilizar o estilo indirecto correctamente. 

- Redactar unha noticia xornalística empregando correctamente as conxuncións causais e 

consecutivas. 

- Utilizar correctamente as oracións de relativo especificativas e explicativas. 

- Redactar un texto de opinión empregando os pronomes persoais e os adxectivos posesivos. 
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RÚBRICA DE AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

A modo de rúbrica para avaliar os estándares de aprendizaxe en cada unidade, inclúese un 

cadro modelo, que se pode utilizar para cada unha das unidades do método, e que se deberá 

cubrir indicando a actividade concreta da unidade que avalía cada estándar de aprendizaxe, o 

nivel de adquisición e o instrumento para avaliar que se empregou. 

Os estándares de aprendizaxe agrupáronse nos catro bloques lingüísticos (comprensión oral, 

produción oral, comprensión escrita e  produción escrita). Os instrumentos para avaliar e os 

niveis de adquisición que se especificaron son os máis xerais, pero cada profesor/a pode ter as 

súas propias necesidades e adaptará o cadro segundo conveña. 

 

Unidade … 

 

Estándares de aprendizaxe 

Actividades para 

avaliar* 

Instrumento para 

avaliar 

N

i

v

e

l

 

d

e

 

a

d

q

u

i

s

i

c

i

ó
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Pro
ba 
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a 
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l 
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io 
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u
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o

s 

Con
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ueo 

N
o
n 
o 
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eg
ue 
to
ta
l

m
en

te 

Co
ns
ég
ue
o 
co
n 

dif
icu
lta
de 

N
o
n 
o 

c
o
n
s
e
g
u
e 

BLOQU

E 1: 

COMPR

ENSIÓN 

DE 

TEXTO

S 

ORAIS 

1. Capta os puntos principais e detalles 

relevantes de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de modo lento e claro, sempre 

que as condicións acústicas sexan boas e o 

son non estea distorsionado. 

         

2. Entende o esencial do que se lle di en          
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transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas. 

3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal, entre dous ou máis 

interlocutores, que ten lugar na súa 

presenza, cando o tema lle resulta 

coñecido e o discurso está articulado con 

claridade, a velocidade media e nunha 

variedade estándar da lingua. 

         

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 se o interlocutor está disposto a repetir 

ou reformular o que xa dixo. 

         

5. Comprende, nunha conversación formal 

ou entrevista na que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, 

educativos, ocupacionais ou do seu 

interese, así como comentarios sinxelos e 

predicíbeis relacionados cos mesmos, 

sempre que poida pedir que se lle repita, 

aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

         

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e a información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese. 

         

7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese, articulados con 

lentitude e claridade cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

         

BLOQ

UE 2: 

PROD

UCIÓN 

DE 

TEXT

OS 
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ORAIS 

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, 

ben estruturadas e con apoio visual, sobre 

aspectos concretos de temas do seu 

interese ou relacionados cos seus estudos 

ou ocupación, e responde preguntas 

breves e sinxelas dos oíntes sobre o 

contido das mesmas. 

         

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). 

         

3. Participa en conversacións informais 

cara a cara ou por teléfono ou outros 

medios técnicos, nas que estabelece 

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. 

 

         

4. Toma parte nunha conversación formal, 

reunión ou entrevista de carácter 

académico ou ocupacional, 

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 se o precisa. 

 

         

BLOQ

UE 3: 

COMP

RENSI

ÓN DE 

TEXT

OS 
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ESCRI

TOS 

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. 

         

2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de 

revistas ou de Internet, formulados de 

modo simple e claro, e relacionados con 

asuntos do seu interese, nos ámbitos 

persoal, académico e ocupacional. 

         

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar dun mesmo; 

describir persoas, obxectos e lugares; 

narrar acontecementos pasados, 

presentes e futuros, reais ou imaxinarios, 

e expresar sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas xerais, coñecidos ou 

do seu interese. 

         

4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que é informado sobre asuntos 

do seu interese no contexto persoal, 

educativo ou ocupacional. 

         

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves, en calquera soporte, 

se os números, os nomes, as ilustracións e 

os títulos vehiculan gran parte da 

mensaxe. 

         

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, sempre 

que poida reler as seccións difíciles. 

         

7. Comprende o esencial de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e do 
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argumento. 

BLOQ

UE 4: 

PROD

UCIÓN 

DE 

TEXT

OS 

ESCRI

TOS 

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións. 

         

2. Escribe notas e mensaxes nas que se 

fan breves comentarios ou se dan 

instrucións e indicacións relacionadas con 

actividades e situacións da vida cotiá e do 

seu interese. 

         

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves 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 de etiqueta. 

         

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 

modo sinxelo situacións, persoas, 

obxectos e lugares e sinalando os 

principais acontecementos de forma 

esquemática. 

         

5. Escribe correspondencia persoal na que 

se estabelece e mantén o contacto social, 

intercámbiase información, descríbense 

en termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais; danse instrucións, 

fanse e acéptanse ofrecementos e 

suxestións, e exprésanse opinións de 

modo sinxelo. 
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6. Escribe correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información 

requirida de modo sinxelo e observando 

as convencións formais e as normas de 

cortesía básicas deste tipo de textos. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 

 

 O punto de partida da aprendizaxe do alumnado son os seus primeiros 

coñecementos previos; centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ao alumnado 

pero cunha vertente de fantasía para lograr o equilibrio entre a seguridade/benestar co 

interese/imaxinación. O alumno pode transferir conceptos e estratexias adquiridas para 

construír así significados e atribuír sentido ao que aprende (partindo do que coñece e 

formulando hipóteses para elaborar regras que axudan a interiorizar o novo sistema). 

Favorécese así o seu crecemento persoal, o seu desenvolvemento e a súa socialización.  

 A aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do potencial de 

cada alumno, das súas capacidades, preparar o alumnado para que poida afrontar os retos 

persoais ó longo da súa vida con éxito. O alumnado non só terán que adquirir uns 

coñecementos, senón que deberán ser capaces de acceder a eles e aplicalos nos diferentes 

contextos da súa vida e contextualizalos. A aprendizaxe por competencias ten o propósito de 

cubrir tódolos aspectos da vida, facendo que o alumnado non só sexa quen de aprender, 
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senón, entre outros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a facer. Cada unha 

das unidades do noso proxecto proporciona diferentes actividades que contribúen ó 

desenvolvemento das competencias clave. 

 As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do 

alumnado e facilitan a aprendizaxe; por iso é importante ter en conta a importancia das 

cancións e historias, as características dos personaxes, as ilustracións e mesmo os efectos 

sonoros das gravacións. 

 O alumnado aprende de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso o noso 

proxecto está deseñado para ser utilizado con flexibilidade de modo que tódolos integrantes do 

grupo poidan participar e atopen actividades nas que poden aplicar coñecementos e aptitudes, 

facilitando o desenvolvemento da propia conciencia de logros, e do progreso que logran día a 

día. No noso proxecto existe sempre un apoio para aqueles nenos e nenas que o requiran, 

tendo sempre en conta aqueles casos nos que o progreso non responda ós obxectivos que se 

programaron, así como os casos nos que algúns destaquen na consecución de obxectivos e 

que, ante a falta de actividade programada, perdan a motivación e  o interese pola lingua 

estranxeira. Para emendar estas posibles situacións inclúense actividades tanto de ampliación, 

para os máis avanzados, como de reforzo, para os que poidan estancarse nalgún momento. 

Estas actividades non aparecen no Class Book. Están explicadas no Teacher’s Book e poden ser 

de grande utilidade para a tarefa diaria do profesor. 

 A aprendizaxe do alumnado é maior e de máis calidade se se basea na actividade; 

eles demandan exercer a súa capacidade de actuar. Cada unha das unidades do noso proxecto 

proporciona unha ampla gama de actividades e recursos didácticos de diferente participación. 

No noso proxecto, o alumno/a é o centro do proceso de ensino-aprendizaxe pero a súa 

actividade construtivista depende da intervención do profesor/a. Esta intervención debe ser 

activa e reflexiva e axustada ó nivel que mostra o alumno/a, debendo: iniciar o input da lingua, 

axudar ó individuo na interacción cos demais, avaliar o que fan os nenos/as, proporcionar 

retroacción, contextualizar as actividades e dar significados comprensibles para o alumno/a, 

promover estratexias de comunicación, potenciar as estratexias de aprendizaxe xa adquiridas e 

admitir o erro. 

 

 Considerar o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de 

aprendizaxe. O erro acontece como unha evidencia do dinamismo subxacente da comprensión 

e do dominio progresivo do novo sistema comunicativo. No noso proxecto enténdese que os 

erros prodúcense cando o neno/a anticipa como vai funcionar a lingua ou cando transfire 

regras da súa lingua materna nun proceso natural de adquisición. Pero é importante facer unha 

distinción entre erro e equivocación. Considérase erro o fallo sistemático debido a un mal ou 

escaso coñecemento da lingua. Estes erros corrixiranse ó finalizar as interaccións orais, de 

forma grupal e cunha linguaxe accesible e sempre tendo en conta que non desaparecen 

repentinamente, senón que requiren o seu tempo. A equivocación é un fallo ocasional debido 

a unha falta de atención nun momento determinado, que o mesmo lle pode acontecer a un 

falante nativo. Non paga a pena corrixir as equivocacións porque non son relevantes do 

proceso de ensino-aprendizaxe. 
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 A avaliación do proceso individual e grupal do alumnado na aprendizaxe é un factor 

importante para asegurar a calidade da aprendizaxe; no noso proxecto existe un Caderno de 

Avaliación con follas de avaliación fotocopiables para cada unidade, que permiten ó profesor 

anotar as observacións referentes ó progreso de cada alumno. Tal e como está concibido, o 

profesor pode adaptalo doadamente ás súas necesidades específicas. 

 

 A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo no 

alumnado. O noso proxecto toma en conta esta situación ó ofrecer actividades 

interrelacionadas coas outras áreas curriculares, empezando polo coñecemento do neno 

mesmo e a continuación coa exploración do mundo que os rodea; a súa casa, o seu colexio, o 

seu medio e a súa sociedade en xeral. Este desenvolvemento reflíctese nos temas de cada 

unidade, que se relacionan coas demais áreas do Currículo: Ciencias da Natureza, Ciencias 

Sociais, Educación Artística, Matemáticas, Educación Física, etc. 

 

 Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiran exclusivamente 

nunha determinada materia e só serven para ela (sobre todo nesta e para esta). Con todo o 

que o alumno aprende nas diferentes materias (e non só na institución escolar) constrúe unha 

bagaxe cultural e de información que debe servirlle para o conxunto da súa vida, que debe ser 

capaz de utilizar en momentos precisos e en situacións distintas (a linguaxe é, a estes efectos, 

paradigmática). Por iso, as competencias clave poden alcanzarse se non en todas, si na maioría 

das materias curriculares, e tamén por iso en todas estas materias poderá utilizar e aplicar as 

devanditas competencias, independentemente de en cais as puidese adquirir 

(transversalidade). Ser competente debe ser garantía de ter alcanzado determinadas 

aprendizaxes, pero tamén permitirá alcanzar outras, tanto na propia institución escolar como 

fóra dela, garantía da súa aprendizaxe permanente (ou, neste caso, capaz de comunicarse en 

situacións moi diversas, algunhas das cais o propio alumno nin sequera pode considerar aínda 

que terá que facelo). 
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INDICADORES DE LOGRO PARA A AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 

 Un dos aspectos que non podemos olvidar é avaliar a nosa propia práctica docente e a 

programación didáctica. A avaliación dos procesos de ensino e aprendizaxe é unha das funcións 

do profesorado. No Real Decreto 126/2014 que establece o currículo básico, figura no artigo 12. 

 Os profesores avaliarán tanto os aprendizaxes do alumnado como os procesos de 

ensino e a súa propia práctica docente, para o que temos que establecer indicadores de logro 

nesta programación. 

 Para un desenrolo axeitado neste capítulo, é necesario ter en conta unha serie de 

indicadores de logro, que servirán para comprobar o funcionamento dista programación e 

avaliar a nosa propia actuación como docentes: diseñar un procedimiento axeitado para 

recoller os datos correspondentes que nos permiten avaliar as nosas actuacións e propoñer e 

incorporar as medidas de millora que poidan ser necesarias. Isto é, debemos reflexionar e facer 

propostas sobres estes aspectos que relato a continuación: 

 Indicadores de logro 

 Instrumentos de recollida de datos: cuestionarios, rúbrica, enquisas ao alumnado, etc. 
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 Medidas de millora 

 
 

Indicadores de logro 
 
En realidade, os indicadores de logro son unha serie de preguntas que nos deben servir 
para reflexionar sobre a nosa actuación docente co alumnado e, fundamentalmente, os 
aspectos recollidos na programación. 
 

 sobre os materiais empregados: permiten a manipulación, son accesibles para 

o alumnado, atractivos, suficientes... 

 se a planificación foi axeitada: número e duración das actividades, nivel de 

dificultade, interés para o alumnado, significatividade para o seu proceso de 

aprendizaxe, basadas nos intereses propios do alumnado, con obxectivos ben 

definidos, propostas de aprendizaxe colaborativo... 

 se soupemos motivar ao alumnado, despertar a súa curiosidade, crear 

conflictos cognitivos, colocalos na súa zona de desenrolo próximo e ofrecerlles 

a axuda axeitada para facerlles progresar no desenrolo dos seus esquemas 

cognitivos, se todos participan activamente acadaron o nivel máximo de 

desenrolo... 

 Se se tivo en conta a participación das familias, as medidas da atención a 

diversidade necesarias, o uso das TIC, se se podería enfocar a unidade doutro 

xeito, se se engadiron os temas transversais, actividades de carácter 

interdisciplinar... 

 
 
 
 

Hai moitos aspectos que podemos analizar da nosa práctica docente e da nosa 
programación. Na medida que poidamos facer este análisis de forma reflexiva e con 
capacidade de autocrítica, convertirase nunha ferramenta de millora contínua que, 
despois de todo, e a súa principal finalidade. 
 
Para sistematizar o traballos, podemos establecer unha serie de ámbitos o dimensións 
a avaliar e elaboraremos indicadores para cada ún deles. 
 

 
Diversidade 

 

 Segundo as características do alumno o alumna, éxito nos diferentes resultados 

 Por norma, dou explicacións xenerais 

 Ofrézolle a cada un dos alumnos unha explicación individual que precisa 
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 Teño en conta a diversidade a hora de facer unha programación 

 Tanto nas actividades como nos exámenes, realizamos exercicios máis sinxelos 

ou complicados que outros. 

 Emprego diferentes ferramentas de avaliación 

 ¿Temos en conta a diversidade a hora de organizar a clase, dividir aos alumnos 

e alumnas en grupos,etc.? 

 ¿Os temas que tratamos teñen interese para o alumnado? 

 ¿Qué fago para coñecer as características da clase? 

-Proba inicial ao comezo do curso 
-Ler informes de cursos anteriores 
-Ao remate de cada avaliación, percátome das necesidades de millora en canto 
as diferentes necesidades do grupo 
-O xefe de estudos e o titor ou titora deben aportar a documentación necesaria 
- Nas reunións de grupo e avaliación debo recoller a maior parte de 
información dispoñible. 
 
 

        Programación 

 Distribución coherente dos contidos 

 Consultar a programación ao longo do curso escolar 

 Analizo ao longo do ano as competencias básicas e fundamentais  na 

programación da asignatura 

 Teño claras as ferramentas de avaliación que emprego segundo as 

competencias 

 Teño en conta o entorno a hora de facer a programación 

 Dou a coñecer a programación ao alumnado, engadindo obxectivos, criterios 

de avaliación, metodoloxía,etc. 

 Introduzco na programación ao longo do curso os proxectos presentados polo 

alumnado 

 Fago a programación pensando en traballar as competencias 

 Teño unha sola programación durante o curso ou máis, se é necesario 

 ¿Teño en conta o libro de texto a hora de facer a programación? 

 ¿Coincide a programación co que facemos na clase? 

 Comparo a asignatura con outras da mesma área para coñecela e reforzala 
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 No caso de vir un suplente, éste atopara toda a información necesaria na 

programación, incluindo obxectivos, competencias, temporalización, criterios 

de avaliación, secuenciación, actividades complementarias, medidas de 

atención a diversidade,etc. 

 

Instrumentos de recollida de datos 

 

 En función dos aspectos que esta programación recolle para avaliar e dos datos que se 

necesita obter, teremos que empregar uns instrumentos máis axeitados que outros. 

Empregaremos: 

a) Follas de rexistro donde anotar os aspectos máis cuantificables 

b) Diario de aula, para recoller situacións acontecidas na aula para a súa posterior reflexión. 

c) Cuestionarios ou enquisas, para a cumplimentación por parte do alumnado 

d) Rúbrica de autoavaliación. Facilita cuantificar o grado de consecución de aspectos concretos 

e) Analizar os resultados de aprendizaxe do noso alumnado 

 En función do que queiramos valorar, elexiremos o instrumento máis útil. O noso 

obxectivo e que o alumnado acade os obxectivos da etapa.  Por tanto, analizaremos coas nosas 

propostas, medidas, intervencións, recursos, materiais,etc. se se consiguen os mencionados 

obxectivos. Debemos facer disto a nosa prioridade. 

 

 

 

Actividades na aula 1 2 3 4 

1 Os alumnos e alumnas traballan do seguinte xeito na miña clase     

 -De xeito individual     

-Por parellas     

-En grupos reducidos     

-En grupos grandes     

2 Os exercicios propostos son do seguinte tipo     

 -pechados, collidos do libro, etc.     

-abertos, procedimentais, diversos, proxectos,etc.     

-facilitan o traballo cooperativo     

3 Na metodoloxía que emprego     

 -Ferramentas TIC     

-Propoño actividades para facilitar o aprendizaxe autónomo     

- Básome nas explicacións teóricas e no libro     
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4 Como paso as horas lectivas (promedio)     

 -conseguindo o silencio     

-impartindo teoría e explicacións     

-respondendo preguntas, comentando a participación, desenrolando 
prácticas,e tc. 

    

-Observando     

-Correxindo ao alumnado individualmente     

 

 

Medidas de millora 

A avaliación debe empregarse como instrumento de millora. Os datos deben ser útiles para 

identificar áreas de millora, que nos permitan introducir cambios na nosa programación 

didáctica para adaptala  as necesidades do alumnado. 

A avaliación non se debe reservar para o final, debe servirnos para tomar conciencia dos 

puntos débiles do alumnado e do noso exercicio como docentes ou da nosa programación 

didáctica. Debemos facelo en momentos concretos do curso; por exemplo ao remate de cada 

unidade didáctica mirando os aspectos que foron difíciles para o alumnado, a necesidade de 

implementar actividades de reforzo ou ampliación, etc. Tamén pódese facer ao remate dun 

plan lector, dun trimestre, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Disponse dos seguintes recursos materiais e dixitais: 

  Material práctico para ser utilizado co encerado dixital interactivo ou o portátil e o 

proxector. Inclúe o libro completo do alumno e o libro de actividades coa versión interactiva 
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das solucións, o audio e extras: extra practice worksheets de vocabulario e gramática, skills 

preparation tasks, grammar reference, vídeos, documentais e os xogos interactivos 

 O libro de texto. O alumno dispón do Student’s Book cunha unidade introdutoria, nove 

unidades e páxinas intercurriculares. Tamén dispón do Workbook, con páxinas de actividades e 

práctica adicional para cada unidade do libro do alumno.  

O profesor dispón da Guía didáctica (Teacher’s Guide), con anotacións didácticas concisas para 

cada lección, suxestións para actividades para capacidades de distinto grado, anotacións 

culturais, a versión solucionada das actividades do alumno, transcripcións das audicións, 

referencias ás Competencias clave e Tests and Resources Multi-ROM con worksheets para a 

práctica adicional de vocabulario e gramática para reforzar e estender o contido das 

worksheets das unidades principais, material para a avaliación, as audicións e solucións para 

tódalas worksheets. Os CDs de audio con tódalas audicións,os listening tests e o material paraa 

pronunciación. 

 E por último, os recursos na web para o alumnado con práctica interactiva, para ser 

utilizados na casa ou na aula; os recursos na web  o profesor con todo o material online, e os 

libros dixitais dispoñibles para uso adicional. 

Os recursos multimedia integran por completo o uso das TIC na aula, permitindo ó profesorado 

adaptar as mellores solucións dixitais de acordo ó alumnado ou ó centro no que se desenvolve 

o ensino. 

 As aulas do centro dispoñen de ordenador persoal acompañado de pizarra dixital e 

cañón retroproxector, así como conexión a internet para cada aula. 

 

MATERIAL CURRICULAR: 

 

1º CURSO ESO: 

-Libro de texto: New Action 1. Editorial Burlington (Libro de texto e libro de exercicios) 

-Libro de lectura: O profesor/a recomendará varios títulos a escoller segundo o nivel do 

alumnado 

2º CURSO ESO: 

-Libro de texto: New Action 2. Editorial Burlington (Libro de texto e libro de exercicios) 

-Libro de lectura: O profesor/a recomendará varios títulos a escoller segundo o nivel do 

alumnado 

3º CURSO ESO: 

-Libro de texto: Mosaic 3º ESO. Editorial Oxford  
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-Libro de lectura: O profesor/a recomendará varios títulos a escoller segundo o nivel do 

alumnado 

4º CURSO ESO:   

-Libro de texto: Mosaic 3º ESO. Editorial Oxford  

-Libro de lectura: O profesor/a recomendará varios títulos a escoller segundo o nivel do 

alumnado 

1º CURSO DE BACHARELATO: 

-Libro de texto: OVER TO YOU 1º DE BACHILLERATO. Ed.OXFORD; con WORKBOOK opcional. 

-Libro de lectura: O profesor/a recomendará varios títulos a escoller segundo o nivel dos 

alumnos/as 

2º CURSO DE BACHARELATO: 

-Libro de texto: OVER TO YOU 2º DE BACHILLERATO. Ed.OXFORD; con WORKBOOK opcional. 

-Libro de lectura: O profesor/a recomendará varios títulos a escoller segundo o nivel do 

alumnado 

EDUCACIÓN BÁSICA INICIAL. MÓDULOS 1 E 2: 

-Libro de texto: Sen libro de texto de referencia principal. 

-Libro de lectura: O profesor/a recomendará varios títulos a escoller segundo o nivel do 

alumnado 

EDUCACIÓN SECUNDARIA ADULTOS.MÓDULOS 3 E 4: 

-Libro de texto: Sen libro de texto de referencia principal. 

-Libro de lectura: O profesor/a recomendará varios títulos a escoller segundo o nivel do 

alumnado 

CICLO FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

-”Perspectives” 1. Editorial Oxford (libro recomendado) Usarase diferente material preparado 

ou compilado polo profesorado dacordo co nivel e os intereses do alumnado 

CICLO MEDIO FORMACIÓN ADMINISTRATIVA: 

-Libro de texto: "Office Administration".. Ed. Burlington 

CICLO SUPERIOR FORMACIÓN ADMINISTRATIVA: 

-Libro de texto: "Business Administration and Finance".Ed. Burlington 
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 CRITERIOS SOBRE A  AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN  E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

 

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

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

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

avaliables que figuran nos cadros incluídos nesta programación, de acordo co real decreto 

1105/2014. 

 A avaliación será: 

- Continua, xa que cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa o adecuado, 

estabeleceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera 

momento do curso, axiña que se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a garantir a 

adquisición das competencias imprescindíbeis para continuar o proceso educativo 

- Formativa, polo que será un instrumento para a mellora, tanto dos procesos de ensino coma 

dos procesos de aprendizaxe. 

- Integradora, debendo terse en conta desde todas e cada unha das materias a consecución dos 

obxectivos estabelecidos para a etapa e do desenvolvemento das competencias 

correspondente. O carácter integrador da avaliación non impedirá que o profesorado realice de 

maneira diferenciada a avaliación da materia de inglés, tendo en conta os criterios de 

avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliábeis específicos da mesma. 

 O alumnado será promovido ao curso seguinte cando supere os obxectivos das 

materias cursadas ou teña avaliación negativa en dúas materias como máximo, e repetirá curso 

con avaliación negativa en tres ou máis materias, ou en dúas materias que sexan Lingua Castelá 

e Literatura e Matemáticas, de forma simultánea. 

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

organizaranse probas extraordinarias en cada un dos cursos. 

 O alumno/a poderá repetir o mesmo curso unha soa vez, e dúas veces como máximo 

dentro da etapa.  

 É necesario levar a cabo varios tipos de avaliación: individual, formativa, sumativa, 

autoavaliación, etc.  

 A avaliación individual permite investigar os coñecementos de inglés que ten o 

alumnado. Faise un exame de diagnóstico ao comezo do curso e utilízanse as follas de 

autoavaliación para seguir o progreso de cada un deles no idioma, o modo en que aprendeu, a 

súa experiencia anterior, etc. 
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 A avaliación dos coñecementos previos pódese realizar antes de comezar as unidades, 

pedíndolle ao alumnado que adiviñe de que trata cada unha, a partir do título e das imaxes, e 

mirando os obxectivos detallados ao principio de cada unidade, aos que se poden remitir 

cando vaian repasar para un exame. 

 Tamén se debe avaliar o progreso do alumnado nun período de tempo, é dicir, facer 

unha avaliación formativa. Se un alumno/a que ten un nivel baixo ve como progresa e que o 

seu esforzo é tido en conta a pesar de non chegar ao aprobado, sentirase máis motivado para 

continuar traballando e tratar de conseguilo. Isto faise aínda máis patente na clases 

heteroxéneas onde os alumnos/as de máis baixo nivel sempre obteñen notas baixas, 

especialmente se son comparados constantemente con alumnos/as máis avantaxados. Se a 

nota final inclúe un compoñente de progreso, será un factor especialmente motivador. 

 As ferramentas de avaliación formativa poden ser as tarefas, a participación, o 

comportamento e a actitude en xeral, o traballo colaborativo, en parellas e en grupos, o 

caderno e o progreso nas destrezas de listening, speaking, reading e writing.  

 Tamén podemos utilizar os exames de cada unidade (incluídos no Teacher’s All-in-One 

Pack) para observar como progresan entre unha unidade e a seguinte e tamén para avaliar a 

súa actitude cara á lingua. Sempre se debe dicir canto e de que modo vai contar nas súas notas 

cada criterio de avaliación. 

  A autoavaliación é un bo modo de que o alumno/a sexa consciente, tanto do seu 

progreso coma das súas carencias ou necesidades, contribuíndo así a desenvolver a súa 

autonomía e a responsabilidade da súa aprendizaxe. Nos Workbook hai exercicios para que 

poña en práctica as destrezas de escritura (sección Writing), para que traduza da súa propia 

lingua ao inglés e para que teña a oportunidade de avaliar o seu progreso . Así mesmo, no 

Student’s Book hai unha sección  ao final de cada trimestre para que os alumnos/as practiquen 

o vocabulario e a gramática aprendidos nas unidades anteriores. Tamén é aconselláble que se 

autoavalíen noutros aspectos importantes da súa aprendizaxe, como as actividades de 

comprensión oral, o seu grao de cumprimento das normas e calquera outro aspecto que se 

considere importante. 

 Hoxe en día, téndese cada vez máis a animar ao alumnado a preparar un portfolio do 

seu traballo, un documento no que se recollen o seu estilo de aprendizaxe, os seus obxectivos 

para mellorar, as probas dos seus progresos e un rexistro dos seus contactos con falantes 

nativos, ou os seus intercambios culturais. Con este fin, o noso proxecto tomou como 

referencia un documento promovido polo Consello de Europa chamado Portfolio Europeo das 

Linguas, no que o alumnado pode rexistrar as súas experiencias de aprendizaxe da lingua e 

cultura inglesa e reflexionar sobre elas. O marco de referencia europeo proporciona unha base 

común para a aprendizaxe, o ensino e a avaliación de linguas en toda Europa e, sobre todo, 

mellorará a capacidade de autoavaliación do alumnado. 

 Con alumnado destas idades, as follas de avaliación serán planificadas con coidado e 

discutidas na clase antes de que as cubran, pois deben saber por que e como facelas de forma 

correcta, é dicir, trátase de que sexan responsábeis e sinceros. Tamén hai que tratar de evitar 
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darlles follas de autoavaliación con excesiva frecuencia, ou que estas sexan demasiado longas, 

pois senón os alumnos/as cansarán rapidamente. 

 O seu interese pola autoavaliación decaerá se non lle ven utilidade. É necesario que 

aprendan a reflexionar e saquen conclusións da súa propia valoración, pero non a realizarán 

seriamente se o profesor/a non a ten en conta. É este quen ten a última palabra sobre a nota, 

pero pode pactar con eles unha forma de incluír a súa propia valoración na avaliación global. Se 

conseguimos que a tomen en serio, a autoavaliación pode ser un elemento crucial 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

 CONTROLES ESCRITOS 

 

 Realizarase un mínimo de duas probas obxectivas de coñecementos en cada período de 

avaliación no que se incluirán unha máxima de dúas unidades didácticas.A avaliación dos 

contidos específicos realizase de xeito continuo, polo que as probas correspondentes a cada 

avaliación poden conter coñecementos específicos das anteriores, sendo puntuables cos 

mesmos criterios que os das avaliacións en curso, podendo englobar a última proba a materia 

específica desenvolvida ao longo de todo o curso. A cualificación das probas escritas 

comprenderán como mínimo un 65% do global da cualificación de cada unha das avaliacións.A 

nota mínima necesaria para ponderar a nota dos controles escritos cos restantes é de 3,5 

puntos sobre 10. 

 

  TRABALLO NA AULA 

Considerarase traballo no aula todas aquelas actividades complementarias que designe o 

profesor ao longo do curso con cualificacións suplementarias. Dentro delas figuran: 

 

-O caderno ou libreta de clase 

-Composicións ou redaccións 

-Probas ocasionais realizadas sen previo aviso 

-Observación directa da labor desenvolvida no aula 

-Actitude ante o profesor e os demais compañeiros 

-Exposición oral de temas xerais ou concretos 

-Comportamento xeral dentro do aula 
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 No primeiro ciclo da ESO: 

 10% da cualificación obtida por speaking, homework and general attitude 

 10% da cualificación obtida por listening exercises 

 15% da cualificación obtida por proba específica de writing 

 65% da cualificación obtida por probas específicas que inclúan grammar, vocabulary 
and exercises. 

 

 No segundo ciclo da ESO: 

 10% da cualificación obtida por speaking, homework and general attitude 

 10% da cualificación obtida por listening exercises 

 15% da cualificación obtida por proba específica de writing 

 65% da cualificación obtida por probas específicas que inclúan grammar, vocabulary 
and exercises. 

 

 No primeiro curso de Bacharelato: 

 10% da cualificación obtida por speaking, homework and general attitude 

 10% da cualificación obtida por listening exercises 

 20% da cualificación obtida por proba específica de writing 

 60% da cualificación obtida por probas específicas que inclúan grammar, vocabulary 
and exercises. 

 

 No segundo curso de  Bacharelato: 

 Criterios  establecidos pola Universidade para a realización das PAAU (ou a reválida ou 

probas sustitutorias das actuais, no momento en que se establezan) 

 Nos ciclos de Formación Profesional: 

 10% da cualificación obtida por speaking, homework and general attitude 

 10% da cualificación obtida por listening exercises 

 15% da cualificación obtida por proba específica de writing 

 65% da cualificación obtida por probas específicas que inclúan grammar, vocabulary 
and exercises. 

 

 No ensino de adultos: 

 10% da cualificación obtida por speaking, homework and general attitude 

 10% da cualificación obtida por listening exercises 

 10% da cualificación obtida por proba específica de writing 

 70% da cualificación obtida por probas específicas que inclúan grammar, vocabulary 
and exercises. 
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 O alumnado realizará un mínimo de dúas probas globais, ao longo do período de 

avaliación,  cos estándares de aprendizaxe avaliables correspondentes. As probas pódense 

puntuar do 1 o 10, ou ben en porcentaxes de 0 a 100. 

 O alumnado deberá proceder á lectura dunha obra en lingua inglesa adaptada ao seu 

nivel. Estas obras poserán ser sustituidas (a criterio de cada profesor/a) por textos, artigos, 

cancións, vídeos etc  de similar dificultade tirados de páxinas de Internet, que poidan conectar 

de modo máis directo cos intereses do alumnado.  A proba que se realice sobre esta lectura  

puntuará como un control escrito específico englobado dentro do apartado de writing. En 

ningún caso a nota obtida na proba de lectura será eliminativa no caso de ter superado as 

probas específicas. O seu traballo servirá para incrementar, de modo optativo, a puntuación 

global acadada na ponderación dos outros apartados. 

 

PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

 O alumnado deberá acadar na calificación final de Xuño un 50% da puntuación das 

diversas probas que avalian os estándares de aprendizaxe. De modo excepcional, o profesor/a 

pode considerar as cualificacións  que superen o 45% da puntuación xeral, se concorren 

circunstancias que beneficien a promoción do alumno/a. 

 O alumno que non acade a puntuación global terá unha proba excepcional en 

Setembro, donde precisa acadar o 45% da devandita puntuación. 

 O alumnado coa materia pendente terá un seguimento anual. Faránselle dúas probas 

trimestrais, en Xaneiro e Abril, e, se é o caso, unha proba excepcional no mes de Xuño con 

todos os estándares de aprendizaxe da materia. E preciso acadar un 45% de puntuación nos 

devanditos estándares. 

 

ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 

MATERIAS PENDENTES  

  

A xefatura de departamento, en coordinación co resto dos membros que o forman, falará nas 

diferentes reunións do avance e millora do alumnado pendente ao longo do ano. Intentarase 

facer un seguimento individualizado sobre dito alumnado a fin de axudarlles a conquerir 

recuperar os estándares de aprendizaxe pendentes. 

 

RECUPERACIÓN E  AVALIACIÓN DE ALUMNADO PENDENTE 

 O alumnado de E.S.O., acorde co disposto polo decreto do Diario Oficial de Galicia de 

data 22 de Outubro de 2004, realizarán unha proba global de coñecementos durante o mes de 

Maio, e , en caso de non superala ou non superar o curso inmediatamente posterior, realizarían 
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unha segunda proba durante o mes de Setembro. De acordo coa resolución dos membros do 

departamento, os alumnos/as realizarán dúas probas durante os meses de Xaneiro e Abril;  en 

caso de superalas, non se verían obrigados a presentarse ás probas do mes de Maio. 

 O departamento facilitará contidos e material para que dito alumnado vaia a 

preparando a proba ao longo do curso. 

 O alumnado de 2º de Bacharelato que teña a asignatura de inglés pendente do curso 

anterior será avaliado por medio de dous exames parciais.O primeiro deles terá lugar a finais de 

Xaneiro ou principios de Febreiro de 2018. O segundo exercicio parcial terá lugar durante o mes 

de Abril de 2018. 

  De acordo coas disposicións legais, os alumnos que non superasen a materia 

pendente nas probas parciais anteriores, realizarán un exame global da asignatura durante o 

mes de Maio de 2018. 

 

OBXECTIVOS MÍNIMOS PARA SUPERAR A MATERIA PENDENTE 

1º ESO 

 Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 

  Families, pets, parts of a house, dates, months, phone numbers and emails 

 Use of the simple present (affirmative, negative, questions and short answers) 

         There is / there are + a, an, some and any (affirmative and negative). 

 Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 

 Free time activities and seasons : spring, summer, autumn, winter. 

 Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 

  School, sports and technology 

 Estruturas sintáctico-discursivas: Adverbs of frequency. Ver + -ing / noun. 

 Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 

         Weather. Means of transport 

 Estruturas sintáctico-discursivas: Comparative adjectives. Superlative adjectives 

 Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 

 Action verbs: carry, climb, dive, draw, fly, hold, jump, make, practise, sail. 

  Adventure equipment. 

  Music and musical instruments. 
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 Estruturas sintáctico-discursivas: Present continuous: affirmative, negative, questions, 

short  answers and wh-questions. Present continuous vs present simple. 

 Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 

 Food 

 Everyday objects 

 Estruturas sintáctico-discursivas: can/can’t for permission and ability;must/mustn’t  for 

 obligation and prohibition; some / any / a lot of / much / many with countable and 

 uncountable nouns. 

 Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a:  

 Clothes & appearance 

 Estruturas sintáctico-discursivas: Past simple: be (affirmative, negative, questions and 

short  answers). There was / there were (affirmative and negative). Past simple: regular verbs 

 Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a:  

 Geographical features 

 Places in a town 

 Estruturas sintáctico-discursivas: Past simple: regular and irregular verbs(affirmative, 

 negative, questions and short answers). 

 Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 

  Technology , films and entertainment 

 Estruturas sintáctico-discursivas: Future: will (affirmative, questions and short 

answers), won’t (negative and short answers). Future: be going to (affirmative, negative, 

questions and short  answers). 

 

 

 

 

3º ESO 

 

  Estructuras sintáctico discursivas: 
 

a) Presente do verbo to be e de have got. 
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b) Repasar o Present Simple e o Present Continuous. 

c) Utilizar correctamente os cuantificadores e determinantes.  

d) Utilizar correctamente o Past Simple, o Past Continuous e as expresións temporais que os 

acompañan. 

e) Utilizar correctamente o Present Perfect Simple e as expresións temporais que o 

acompañan.  

f) Contrastar o uso do Present Perfect Simple e do Past Simple. 

g) Utilizar correctamente os comparativos e os superlativos dos adxectivos. 

h) Utilizar correctamente as estruturas (not) as … as, too … e (not) … enough. 

i) Facer comparacións. 

j) Utilizar correctamente o futuro con will, be going to e o Present Continuous, e as expresións                                                  

temporais que os acompañan. 

k)Utilizar correctamente o primeiro condicional. 

l) Usar correctamente os modais. 

m)Facer comparacións. 

n) Utilizar correctamente a voz pasiva en presente e en pasado. 

ñ) Utilizar correctamente os adverbios de modo. 

o) Utilizar correctamente os adverbios en grao comparativo e a estrutura as … as. 

 

 Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 

 

a)Falar de hábitos. 

b)Expresar gustos e preferencias. 

c)Utilizar correctamente a linguaxe para pedir comida  

d) Falar de rutinas diarias e de actividades habituais. 

e)Falar sobre normas de vestir e sobre moda. 

f)Escribir un correo electrónico a un amigo/a que o vai visitar, para contarlle os seus plans, 

prestando atención ao uso dos adxectivos posesivos e pronomes para evitar a repetición. 
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1º BACHARELATO 

 

- Utilizar correctamente o Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple e o Past 

Continuous. 

- Redactar a descrición dun lugar, prestando especial atención á orde dos adxectivos. 

- Utilizar o Present Perfect Simple e o Past Perfect Simple correctamente. 

- Redactar un texto narrativo empregando correctamente os conectores de secuencia. 

- Utilizar correctamente o Future Simple, be going to, o Future Continuous e o Future Perfect 

Simple. 

- Redactar un correo electrónico empregando correctamente os adverbios de modo e de 

intensidade. 

- Utilizar correctamente os verbos modais e os modais perfectos. 

- Redactar un texto describindo unha persoa, empregando conectores de adición e de 

contraste. 

- Utilizar correctamente o primeiro, o segundo e o terceiro condicional. 

- Redactar un texto argumentativo, empregando correctamente os conectores de contraste. 

- Utilizar a voz pasiva correctamente. 

- Utilizar os verbos causativos (have / get + something + done) correctamente. 

- Redactar unha crítica cinematográfica empregando conectores de finalidade. 

- Utilizar o estilo indirecto correctamente. 

- Redactar unha noticia xornalística empregando correctamente as conxuncións causais e 

consecutivas. 

- Utilizar correctamente as oracións de relativo especificativas e explicativas. 

- Redactar un texto de opinión empregando os pronomes persoais e os adxectivos posesivos. 

 

PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS 

NECESARIOS 

 Realización en cada período de avaliación trimestral das seguintes probas (cunha 

periodicidade mínima de dúas veces)  que acrediten os seus coñecementos: 
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 -Listening and comprehension 10% 

 -Writing 20% 

 -Speaking 10% 

 -Grammar, exercises and vocabulary 60% 

 No caso da proba excepcional de Setembro, todos os estándares incluiríanse nunha 

avaliación única puntuable de 0 a 10, ou de 0 a 100, coa necesidade de acadar alomenos un 

45% da puntuación posible. 

 

 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL. MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 
QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS RESULTADOS 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
 
1.  Porque esta AVALIACIÓN INICIAL?  
 
A avaliación representa un dos alicerces nos que se sustenta a proposta de cambio educativo 
que se emprendeu coa aprobación da LOGSE. No marco desa proposta, a avaliación concíbese 
como unha acción que se estende máis aló da medición de resultados, posto que inclúe no seu 
campo de acción, ademais da análise e valoración dos logros alcanzados, a reflexión sobre o 
modo en que se desenvolven os procesos que conducen a eles, o coñecemento das causas que 
poidan estar facilitando ou dificultando eses procesos, e a procura de estratexias que axuden a 
melloralos.  
Esa procura de estratexias para a mellora que debe partir da análise delos resultados 
alcanzados e do coñecemento de porqué e como estes se alcanzan, constitúe o motivo que fai 
da avaliación un elemento crave para conseguir unha educación de calidade.  
Debemos avaliar para mellorar os resultados da actividade educativa e non como foi habitual 
ata agora para sancionar, certificar, clasificar ou seleccionar ao alumnado en función deses 
resultados. Isto supón que a avaliación debe ser considerada como unha parte integrante do 
proceso educativo, cunha función basicamente orientadora e de control da calidade de todas 
as ccións que se emprenden dentro do mesmo. 
Neste sentido estas probas de avaliación inicial pretenden ser o punto de partida desta nova 
concepción da avaliación onde os resultados non sexan só unha nota que cualifique ao 
alumnado, senón que sexa toda a proba un instrumento de diagnóstico para unha posterior 
intervención. Esta proba é un estudo minucioso do alumnado para detectar as dificultades de 
aprendizaxe e constatar en que aspectos do currículo fallan non só algúns alumnos, senón 
aulas e ciclos completos. Posteriormente, e a partir das datos obtidos, o Centro poderá montar 
o reforzo educativo e programar o proceso de ensino-aprendizaxe de todo o curso.  
 
AVALIACIÓN INICIAL.  
 
Para rematar, a avaliación inicial é unha parte do desenvolvemento da avaliación continua, 
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completándose esta con a avaliación do proceso e a avaliación final das aprendizaxes 
alcanzadas. Estas dúas avaliacións (do proceso e final) deben ser obxecto de estudo en cursos 
posteriores.  
 
 
2.- Cales son os OBXECTIVOS que nos marcamos?  
 
a. Detectar as características que un aula ou a maioría dos seus alumnos/as  teñen ao comezar 
o curso nalgún contido na área de lingua inglesa.  
b. Saber qué alumnado ten dificultades de aprendizaxe desde principio de curso e cales son as 
súas carencias para posteriormente realizar un programa de traballo con este alumnado.  
c. Coñecer as peculiaridades de todo un curso, ciclo, colexio ou de toda a localidade para 
implantar programas preventivos e diminuír os problemas de aprendizaxe.  
d. Informar aos pais sobre o situación inicial dos seus fillos para implicar á familia no proceso 
educativo.  
e. Enlazar as aprendizaxes do alumnado na etapa de educación infantil cos que se necesitan ao 
comezo da etapa primaria.  
 
 
AVALIACIÓN INICIAL.  
 
 
3.- A quen vai destinada?  
A todos o alumnado escolarizado nos niveis de  6º de Educación Primaria, ESO, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Adultos 
  
4.- Cales son as ACTUACIÓNS/ACTIVIDADES a realizar?  
 
a. Deseño das probas  
 
Realizáronse partindo das Probas elaboradas pola Xunta de Galicia e co asesoramiento do 
Equipo de Orientación Educativa  
 
b. Diagnóstico Global.  
 
A aplicación levarase a cabo en todos os centros educativos cuxos titores así o desexen. Será o 
profesor-titor o que a aplique (co asesoramiento dos xefes de estudos de cada centro) a todo o 
seu  alumnado. Sempre que se poida buscarase a colaboración de profesorado que pase as 
probas en todos os centros para conseguir unha maior obxectividade.  
 
c. Corrección e recolleita de resultados  
 
O titor ( ou persoa que se designe) corrixirá as probas aplicadas e reflectiraas nos persoais 
correspondentes onde quedarán os resultados de todos o alumnado. Daqueles alumnos que 
non superen a media, o titor reencherá unha ficha por alumno de ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 e de INFORMACIÓN AOS PAIS, onde quedarán reflectidos os aspectos máis destacados do/a 
alumno/a  baixo o criterio do titor.  
O Orientador de referencia xunto co Xefe de Estudos e o profesor de Pedagogía Terapéutica  
asesorarán a estes na corrección das probas e aportarán a súa opinión.  
 
Os titores darán unha copia da planilla de resultados ao Xefe de Estudos, así como de todas as 
fichas de atención á diversidade e de información aos pais unha vez asinadas polos mesmos.  
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d. Análise dos resultados  
 
No mes de outubro e en reunións analizaranse os resultados das probas iniciais con indicación 
de cal é a problemática común a este alumnado, e ofrecerlles solucións que teñan en conta, en 
primeiro lugar, o seu propio proxecto e materiais curriculares.  
Nos casos que así o requiran propoñeranse cambios organizativos (por ex. agrupamentos 
flexibles) ou materiais curriculares alternativos e marcaranse os diferentes apoios de que 
dispoña o Centro.  
 
 
e. Diagnóstico individual  
 
Naqueles casos que así o requiran,  por tratarse de alumnos cunha problemática especial, 
realizarase unha avaliación individual  
 
f. Orientacións  
 
Daranse orientacións para o tratamento do alumnado anteriormente citado e asesoramento á 
familia nos casos que así o requiran.  
En reunións co profesorao afectado para o tratamento deste alumnado daranse as orientacións 
con respecto a tempo de atención polos distintos profesores ou especialistas, modificacións no 
currículum e utilización de instrumentos ou materiais distintos aos de aula.  
 
g. Seguimiento  
 
Fixarase un calendario de reunións entre  profesores e especialistas implicados, tanto para o 
asesoramiento como para o tratamento individualizado do alumnado que así o precise. Os 
instrumentos fundamentais para o seguimiento serán: a observación, informes de profesores e 
especialistas, cuestionarios e entrevistas.  
 
 
5.- Cando se APLICAN As PROBAS?  
 
Estas probas aplicaranse entre a última semana de setembro e a primeira de outubro, estando 
os resultados en poder do Xefe de Estudos na segunda semana de outubro para realizar as 
reunións  e establecer as estratexias oportunas.  
 
 
6.- Que SEGUIMIENTO se realizan?  
 
O centro realiza unha primeira reunión para analizar os datos obtidos de cada un dos cursos. 
Posteriormente decide as estratexias a levar a cabo en función das fichas de atención á 
diversidad (elaboradas polos profesores). Para rematar realízase unha avaliación destas fichas 
acordándose a continuación da mesma ou as modificacións pertinentes.  
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE DO ALUMNADO 

 

      Un dos elementos que máis promovia a LOE e segue promovendo con LOMCE é a atención 

para a diversidade. É claro que a mesma acción educativa exercida sobre o mesmo grupo de 

alumnos ten efectos diferentes en función do coñecemento e experiencia previa de cada un 

deles, as súas capacidades intelectuais e os seus intereses e motivacións no ensino. 

É por esta razón que, en moitos casos, debemos modificar ou adaptar contidos ou a 

metodoloxía para que todo o alumnado poida alcanzar os obxetivos establecidos. Do mesmo 

xeito, debemos ofrecer actividades de extensión para aqueles alumnos máis capaces ou 

receptivos. A atención para a diversidade debe ser sempre realizada en ambas as direccións. 

Así, constantemente se deberá abordar estas diferenzas, presentando as mesmas actividades 

de formas diferentes das actividades propostas no libro do alumno e no caderno. Os profesores 

deben escoller a quen dirixir e propoñer algunhas actividades ou outras e deberán ser 

consciente en tódolos momentos destas diferenzas, non só na hora de avaliar, senón tamén na 

hora de ensinar e planificar o proceso de ensino-aprendizaxe. 

Ofreceranse actividades de reforzo e extensión que permiten dar una atención individualizada 

ao alumnado segundo as súas necesidades e ritmo de aprendizaxe. No noso proxecto  

inclúense ideas en tódalas leccións para que o profesor responda as diversas situacións que 

xurdan na aula. 

No material destinado ao profesor, o Teacher’s Guide e o Teacher’s Resource CD-ROM se 

propoñen actividades de extensión e ampliación para o alumnado así como notas para o 

profesorado, consellos didácticos, para afrontar diferentes expectativas do alumnado. 

Criterios e procedementos previstos para realizar las adaptacións curriculares apropiadas 

para o alumnado con necesidades educativas especiais 

As adaptacións centraranse en: 

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe 

2. Apoio dentro da aula por mestres especialistas, persoal complementario ou outro persoal. 

3. Metodoloxía máis personalizada. 

4. Accesibilidade dos elementos do currículo para o alumnado con necesidades educativas 

especiais. 
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5. Reforzar as técnicas de aprendizaxe. 

6. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes. 

7. Adaptacións curriculares significativas dos elementos do currículo. 

8. Aumentar a atención orientadora. 

9. Atención educativa ó alumnado por situacións personais de hospitalización ou de 

convalecencia domiciliaria. 

10. Enriquecemento curricular. 

11. Avaliacións adaptadas ás necesidades destes alumnado. 

a)Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: facilitaranse contidos e materiais de 

extensión adecuados as necesidades deste alumnado para permitir alcanzar o máximo do seu 

potencial. 

b)Para o alumnado con integración tardía no sistema educativo: adoptaranse as medidas de 

reforzo necesarias para facilitar a súa integración escolar e a recuperación de seu desfase para 

que lles permita continuar cos seus estudos con aproveitamento. 

c)Para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: se adoptarán tanto medidas 

de escolarización como de atención. Para o alumnado con discapacidade,  tomaránse medidas 

de flexibilización e alternativas metodoloxicas. Para o alumnado con dificultades de 

aprendizaxe graves, priorizaránse os contidos de procedementos e actitudes, buscando a 

integración social, ante a imposibilidade de alcanzar un progreso suficiente nos contidos 

conceptuais. Hai que insistir nos contidos instrumentais ou en materiais considerados como 

tais.  

Cando as adaptacións non són o suficiente temos a diversificación curricular, por meio do cal 

un alumno ou alumna podería deixar de cursar parte do tronco común da etapa e empregar 

este tempo en outro tipo de actividades educativas, ben como as ofertas en espazos opcionais, 

ben como actividades deseñadas especialmente para el/ela, que poderían cursar dentro ou 

fóra do centro. Este/a alumno/a seguiria tendo en todo momento como referencia os 

obxectivos xerais da etapa, pero accedería a eles a través doutro tipo de contidos e actividades. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS: 

 

-Asistencia a obras de teatro adaptadas aos niveis do alumnado que desexe asistir. 

-Obra de teatro en inglés para alumnado do primeiro ciclo da ESO e de 3º de ESO (curso aínda sen 

determinar) ao longo do curso 2017/2018. 

-Posible excursión académica a unha cidade de fala inglesa (previsiblemente, Londres) para alumnado 

bilingües de 4º de ESO e 1º de Bacharelato. 

- Intercambio escolar coa  NEPEAN  HIGH SCHOOL de Ottawa, Canadá,  para alumnado bilingüe de 4º 

de ESO e 1º de Bacharelato. Estanse a levar a cabo contactos  co profesorado previa á actividade que 

se levará a cabo neste curso escolar – xa que esta actividade se fai cada dous anos. 

- Formación do alumnado bilingüe para a preparación dos exames de Cambridge, niveis PET e FCE. 

- Participación de alumnado voluntario de 3º ESO no clube de Lectura, dentro das actividades 

programadas dende a Biblioteca do Centro. Traballarase cunha obra en lingua inglesa de temática 

relacionada co Mar, que será o eixo central das actividades da Biblioteca ó longo deste curso 

académico. Dita obra está pendente de decidir, pero probalemente sexa Moby Dick (en versión 

adaptada ó nivel do alumnado deste curso) 

 

As actividades pódense incrementar ao longo do curso dacordo coas propostas dos membros do 

Departamento ou da Dirección do centro (intercambios educativos, excursións, etc...) 
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MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

 

 A avaliación non solo afecta aos procesos de aprendizaxe do alumnado senon tamén ao 

resto dos elementos implicados no proceso de ensino, ao profesor e mesmo ao deseño 

curricular, e avalíanse os obxectivos, contidos, competencias clave, metodoloxía, recursos 

organizativos e materiais e o propio sistema de avaliación. Neste sentido, aos datos aportados 

pola avaliación continua do alumnado, semella necesario incorporar información sobre a 

idoneidade dos distintos compoñentes da programación. 

 A investigación e avaliación educativa e a avaliación de programas optou nas últimas 

décadas por enfoques globais e integradores orientados á mellora, que avalan a necesidade de 

avaliar tanto o producto como a planificación do programa, a súa aplicación e impacto (Scriven, 

1973; Stufflebeam e Shinkfield, 1987; Pérez Juste, 1995, 2006; Bausela, 2003; Tejada, 2004; 

Rebolloso et al 2008; Pérez Llantada et al., 2009) 

 Dende unha perspectiva amplia, a avaliación da propia programación podría presentar 

tres momentos diferenciados: 

 a. A comprobación de que a planificación fíxose corrrectamente e concretáronse as 

undidades de programación con todos os elementos curriculares prescriptivos engadidos. 

 b. O segundo momento alude á reorientación contínua derivada da aplicación na aula 

da programación didáctica. O docente, en coordinación co equipo didáctico, e dentro dos 

órganos de coordinación docente, analizará a adecuación da programación didáctica ao 

contexto específico do grupo-clase. A partir de dito análise estableceranse as medidas de 

mellora que se consideren oportunas. As opinións do alumnado a través das súas 

autoavaliacións ou as postas en común son tamén unha referencia importante para a 

valoración máis participativa e compartida do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 c. Finalmente, trala aplicación total da programación, cando se teña unha millor 

perspectiva completarase cos resultados das avaliacións interna e externa do alumnado. 

 A conxunción dos tres momentos xenera suficiente información fiable e válida para 

emitir xuicios de valor que den soporte a función formativa da avaliación, e permitan, se fose 

necesario, reconducir e millorar as programacións, os seus procesos de aplicación e os 

resultados da súa posta en marcha. 
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 Así, na nosa programación deben aparecer: 

 O instrumento de avaliación e os seus indicadores de logro. 

 A autoavaliación da propia programación didáctica, o seu proceso de aplicación 
e os resultados obtidos 

 Tralo proceso de autoavaliación, deberase definir un plan de mellora vinculado 
aos indicadores que obtiveron as puntuacións máis baixxas no instrumento de 
avaliación, perseguindo mellorar os resultados académicos do alumno. 

 

Formato de autoavaliación da programación didáctica: 

 

 

 

Avaliouse a eficacia dos programas de apoio, reforzo, 
recuperación e ampliación propostos ao alumnado 

     

Preséntase dende a área estratexias para a animación á 
lectura e o desenrolo da comprensión oral e escrita 

     

Consideración das medidas para incorporar as Tic aos 
procesos de ensino e aprendizaxe 

     

Aplícase a metodoloxía didáctica acordada no equipo 
didáctico a nivel de organización, recursos didácticos, 
agrupamento do alumnado, etc. 

     

Vinculación das unidades de programación con situacións 
reais, significativas, funcionais e motivantes para o alumnado 

     

Identifícase en cada instrumento de avaliación a súa 
vinculación cos estándares de aprendizaxe 

     

Relaciónanse procedementos e instrumentos de avaliación 
variados 

     

Os estándares imprescindibles están identificados nas 
diferentes unidades de programación e instrumentos de 
avaliación diversos 

     

Información as familias e o alumnado dos estándares de 
aprendizaxe, procedementos e instrumentos de avaliación, 
criterios de cualificación e estándares imprescindibles 

     

Análise técnico-normativo dos recursos didácticos, incluidos 
materiais curriculares e libros de texto para o alumnado 

     

Análise de resultados das avaliacións iniciais      

Coordinación entre o equipo didáctico      

Coordinación do profesorado a nivel vertical      

Tratamento dos temas transversais nas diferentes unidades da 
programación 

     

Identificación das medidas complementarias que se plantexan 
para o tratamento da materia dentro do proxecto bilingüe do 
centro 

     

Actividades extraescolares e complementarias      
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LENDA DA ESCALA 
DE VALORACIÓN 

Inadecuado 0 Escasa ou nula constancia. Nos se logran 
os mínimos aceptables e necesita unha 
mellora sustancial 

Insuficiente 1 Omite elementos fundamentais do 
indicador establecido 

Básico 2 Cumprimento suficiente do indicador 
establecido 

Competente 3 Evidéncianse prácticas sólidas. Clara 
evidencia de competencia e dominio 
técnico do indicador establecido 

Excelente 4 Evidéncianse prácticas excepcionais e 
exemplarizantes, modelos de referencia 
de boas prácticas. Predisposición a servir 
de modelo a outros centros 

 

 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ANALIZAR COMO PARTE DA 
REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Organizáronse e secuenciáronse os estándares de aprendizaxe 
avaliables en relación coas distintas unidades de 
programación 

     

Definíronse os indicadores de logro vinculados aos estándares 
de aprendizaxe 

     

Determináronse os estándares de aprendizaxe imprescindibles      

Asociáronse os estándares de aprendizaxe avaliables, os 
instrumentos de avaliación e os indicadores de logro 

     

Diseñouse a avaliación inicial e analizáronse os seus 
resultados 

     

Medidas de atención a diversidade relacionadas con grupos 
específicos de alumnos: 
Tivéronse en conta medidas xerais de intervención educativa 
con grupos específicos de alumnos  

     

Medidas de atención a diversidade relacionadas con grupos 
específicos de alumnos: 
Contempláronse as medidas específicas de intervención 
educativa propostas para os alumnos con necesidade 
específica de apoio educativo 

     

Medidas de atención a diversidade relacionadas con grupos 
específicos de alumnos: 
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Realizouse adaptación curricular significativa de áreas ou 
materias a alumnos que tiveran autorizada a devantida 
medida específica extraordinaria 

Medidas de atención a diversidade relacionadas con grupos 
específicos de alumnos: 
Fíxose unha aceleración parcial de áreas ou materias aos 
alumnos que tiveran autorizada a devandita medida específica 
extraordinaria 

     

Definíronse programs de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación ao alumnado vinculado aos estándares de 
aprendizaxe 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

OBXECTIVOS XERAIS.CRITERIOS DE AVALIACIÓN.APORTACIÓN DO ÁREA DE LÍNGUAS 

ESTRANXEIRAS AO CURRÍCULO DE ETAPA 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

A finalidade curricular do área de linguas estranxeiras é aprender a comunicarse en dita lingua. 

Isto determina un enfoque comunicativo e unha selección determinada de obxectivos e 

contidos que levan á adquisición por parte do alumnado a unha competencia comunicativa en 

consonancia coa súa idade e etapa de aprendizaxe. A competencia comunicativa leva dentro de 

si outras competencias sen as cales o aprendizaxe e, polo tanto , a comunicación, ficarían 

incompletas e deficientes.O alumno debe adquirir, polo tanto , competencias como: 

 

A competencia gramatical (uso de estruturas e normas gramaticais da lingua). 

A competencia discursiva (uso das partes da linguaxe dentro do discurso, non como elementos 

illados). 

A competencia sociolingüística (adecuar o discurso a un momento e un contexto concretos). 

A competencia estratéxica (uso de recursos lingüísticos e non lingüísticos para acadar que a 

comunicación sexa fluída e non se rompa). 

A competencia sociocultural (coñecer os aspectos culturais e sociais característicos da lingua). 

Isto non quere dicir que iamos aprender cada competencia de xeito exclusiva e individualizada. 

Polo contrario, atópanse imbricadas dentro da competencia comunicativa e así son adquiridas 

e aprendidas. 

Ademais desta finalidade, a nosa área conta cos seus propios obxectivos xerais de área e 

criterios de avaliación directamente relacionados cos obxectivos xerais de etapa.Tanto os 

obxectivos xerais de etapa como os obxectivos xerais de área e os criterios de avaliación 

constitúen a meta final a atinxir polo alumnado de EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA ao 

acabar dita etapa. Por iso, á hora de elaborar os nosos proxectos curriculares, non só tivemos 

en conta os obxectivos finais senon tamén o punto de partida do alumnado. 
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A continuación, consideramos importante incluír a relación dos obxectivos xerais de área e os 

criterios de avaliación cos obxectivos xerais de etapa para deixar patente a grande aportación 

que a nosa área fai á educación integral de cada alumno. 

 

1.A.OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA: SECUNDARIA 

 

Comprender e producir mensaxes orais e escritos con propiedade, autonomía e creatividade  

nunha lingua estranxeira, empregándoos para se comunicar e organizar os propios 

pensamentos e reflexionar sobor dos procesos imbricados no uso da linguaxe. 

Interpretar e producir con propiedade, autonomía e creatividade mensaxes que utilicen 

códigos artísticos, científicos e técnicos, co fin de enriquecer as súas posibilidades de 

comunicación e reflexionar sobor dos procesos imbricados no seu uso. 

Obter e seleccionar información empregando as fontes nas que habitualmente se atopa 

dispoñible, tratala de forma autónoma e crítica, con unha finalidade previamente establecida e 

transmitila aos demais de xeito organizado e intelixible. 

Elaborar estratexias de identificación e resolución de problemas nos diversos campos do 

coñecemento e a experiencia, mediante procedementos intuitivos e de razoamento lóxico, 

contrastándoas e reflexionando sobor do proceso seguido. 

Formarse unha imaxe axustada de si mesma, das súas características e posibilidades, e 

desenvolver actividades de forma autónoma e equilibrada, valorando o esforzo e a superación 

das dificultades. 

Relacionarse con outras persoas e participar en actividades de grupo con actitudes solidarias e 

tolerantes superando inhibicións e prexuízos, recoñecendo e valorando  as diferenzas de tipo 

social e rexeitando calquera discriminación baseada en diferenzas de raza, sexo, clase social, 

crenzas e outras características individuais e sociais. 

Analizar os mecanismos e valores que rexen o funcionamento das sociedades, en especial os 

relativos aos dereitos e deberes dos cidadáns, e adoptar xuízos e actitudes persoais en relación 

a eles. 

Coñecer as crenzas, actitudes e valores básicas da nosa tradición e patrimonio cultural, 

valoralos  e escoller aquelas opcións que mellor favorezan o seu desenvolvemento integral 

como persoas. 

Analizar os mecanismos básicos que rexen o funcionamento do medio físico, valorar as 

repercusións que sobre el teñen as actividades humanas e contribuír activamente á defensa, 

conservación e mellora do mesmo con elementos determinantes da calidade de vida. 

Coñecer e valorar o desenvolvemento científico e tecnolóxico, as súas aplicacións e incidencia 

no seu medio físico e social. 
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  K.  Coñecer e apreciar o patrimonio cultural e contribuír activamente á súa conservación e 

mellora, entender a diversidade lingüística e cultural como un dereito das aldeas e dos 

individuos, e desenvolver unha actitude de interese e respeto cara o exercicio deste dereito. 

 

 

Coñecer e comprender os xeitos básicos do funcionamento do propio corpo e das 

consecuencias para a saúde individual e colectiva dos actos e as decisións persoais, e valorar os 

beneficios que supoñen os desenvolvementos do exercicio físico, da hixiene e dunha 

alimentación equilibrada, así como o levar unha vida san. 

 

 

1.B.OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA DE INGLÉS DA E.S.O. 

 

Comprender a información global e específica de mensaxes orais e escritos en inglés relativos a 

situacións de comunicación habituais, emitidos directamente por falantes ou por medios de 

comunicación. 

Producir mensaxes orais e escritos en inglés, empregando recursos lingüísticos e non 

lingüísticos, nas diversas situacións de comunicación habituais para acadar que esta sexa fluída 

e satisfactoria, amosando unha actitude de respeto e interese por comprender e facerse 

comprender. 

Ler de forma comprensiva e autónoma, obtendo informacións globais e específicas, textos 

escritos dun nivel axeitado ás capacidades e intereses do alumnado, relacionados con 

situacións de comunicación escolares e extraescolares. 

Empregar a lectura de textos con fins diversos, valorando a súa importancia como fonte de 

información, desfrute e lecer, así como medio de acceso a culturas e formas de vida distintas 

das propias. 

Reflexionar sobor do funcionamento do sistema lingüístico na comunicación, como elemento 

facilitador do aprendizaxe da lingua estranxeira e como instrumento para mellorar as 

producións propias. 

Valorar a axuda que supón o coñecemento das linguas estranxeiras para se comunicar con 

persoas que pertencen a culturas distintas ao o noso e para participar nas relacións 

internacionais e en outros ámbitos da actividade humana. 

Apreciar a riqueza que supoñen as diversas linguas e culturas como formas distintas de 

codificar a experiencia e de organizar as relacións persoais. 
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Manter unha actitude receptiva e crítica cara a información procedente da cultura que as 

linguas estranxeiras transmiten e empregar dita información para reflexionar sobre a propia 

cultura. 

Empregar estratexias de aprendizaxe autónomo elaboradas a partir de experiencias previas con 

outras linguas e da reflexión sobor dos propios procesos de aprendizaxe. 

 

1.C.CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Extraer a información global e a específica de mensaxes orais emitidos en situación de 

comunicación cara a cara, sobre temas familiares para o alumno ou relacionados con xeitos 

cotidianos da cultura e a sociedade dos países onde se fala a lingua estranxeira. 

Extraer a idea principal e as informacións específicas mais relevantes de textos orais emitidos 

por medios de reprodución mecánica sobre temas que non demanden coñecementos 

especializados. 

Participar en conversacións breves empregando as estratexias adecuadas para iniciar, manter e 

facer progresar a comunicación, producindo un discurso comprensible e adaptado ás 

características da situación e á intención de comunicación. 

Extraer a información global e específica de textos escritos auténticos, sinxelos e de extensión 

limitada, de diferente tipo (descritivos, narrativos, argumentativos, explicativos), distinguindo 

entre feitos e opinións e identificando, no seu caso, os principais argumentos expostos polo 

autor. 

Ler de xeito autónoma, empregando correctamente o diccionario, libros para mozos ou 

relacionados cos intereses propios e demostrar a comprensión mediante a realización dunha 

tarefa específica. 

Escribir textos sinxelos atendendo a diferentes intencións comunicativas, respectando as 

convicións da comunicación escrita e empregando os elementos que aseguran a cohesión e 

coherencia de texto de xeito que este sexa  comprensible para o lector. 

Empregar conscientemente os coñecementos adquiridos sobor do novo sistema lingüístico 

como instrumento de control e autocorrección das producións propias e como recurso para 

comprender mellor as producións alleas. 

             Perseverar nos intentos de comprender e facerse comprender en situacións        

comunicativas cara a cara, empregando todas as estratexias de comunicación e os 

recursos expresivos dispoñibles para superar as posibles dificultades de comprensión mutua. 

Identificar e interpretar, apoiándose en expresións lingüísticas e non lingüísticas, os implícitos 

culturais que podan aparecer nos textos e utilizalos para unha mellor comprensión do contido 

dos mesmos. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN.E.S.O. 

 

  

CONSIDERACIÓNS XERAIS 

 

 Divídense os criterios de avaliación entre o primeiro e o segundo ciclo debido ás 

peculiaridades propias de cada grupo de idades.Tendo en conta os criterios e puntualizacións 

feitas por cada membro do seminario, chégase por unanimidade aos seguintes acordos: 

 

1º CICLO ESO 

 

 Establécese unha separación entre as probas de coñecemento escrito e o traballo 

desenvolvido na aula.Cada unha das consideracións xulgarase de xeito diferenciado: 

 

CONTROLES ESCRITOS 

 

Realizarase un mínimo de duas probas obxectivas de coñecementos en cada período de 

avaliación no que se incluirán unha máxima de dúas unidades didácticas.A avaliación dos 

contidos específicos realízase de xeito continuo, polo que as probas correspondentes a cada 

avaliación poden conter coñecementos específicos das anteriores, sendo puntuables cos 

mesmos criterios que os das avaliacións en curso. A cualificación das probas escritas 

comprenderán como mínimo 60% do global da cualificación de cada unha das avaliacións.A 

nota mínima necesaria para ponderar a nota dos controles escritos cos restantes é de 3,5 

puntos sobre 10. 

 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACION 
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Considerarase traballo no aula todas aquelas actividades complementarias que designe o 

profesor ao longo do curso con cualificacións suplementaras.Dentro delas figuran: 

 

-O caderno ou libreta de clase 

-Composicións ou redaccións 

-Probas ocasionais realizadas sen previo aviso 

-Observación directa da labor desenvolvida no aula 

-Actitude ante o profesor e os demais compañeiros 

-Exposición oral de temas xerais ou concretos 

-Comportamento xeral dentro do aula 

 

A puntuación total acadada polo alumnado dentro destes apartados non superará nunca 1 

punto da nota global, ponderada coa dos exercicios realizados de coñecementos específicos. 

 

MATERIAIS E RECURSOS 

 

O alumnado que acaben o seu traballo ordinario dentro do aula complementaran, de forma 

optativa a súa preparación coa lectura dun libro en lingua inglesa adaptado ao seu nivel. A 

proba que se realice sobre esta lectura ou o seu traballo servirá para incrementar, de modo 

optativo a puntuación global conseguida na ponderación dos dous anteriores apartados. 

 

PROBA DE SETEMBRO 

 O alumnado que non supere os coñecementos específicos no mes de Xuño disporá 

dunha proba ordinaria no mes de Setembro, a cualificación debe superar a nota de 5 sobre 10 

puntos para a considerar apta. 

PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE ALUMNADO PENDENTE E ACTIVIDADES DE REFORZO 

  Os alumnos pendentes de lingua inglesa serán xulgados pola labor que desenvolvan no 

curso posterior. No caso de ser satisfactoria, daríaselle por superada a materia pertencente ao 

curso anterior. En caso contrario, deberán realizar unha proba xeral de coñecementos 

específicos do curso anterior durante o mes de Maio, no que alomenos deberán obter unha 

cualificación de 4 puntos sobre 10 para a consideración posterior. 

2º CICLO ESO 
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 Establécese unha separación entre as probas de coñecemento escrito e o traballo 

desenvolvido no aula. Cada unha das consideracións xulgarase de xeito diferenciado: 

CONTROIS ESCRITOS 

Realizarase un mínimo de duas probas obxectivas de coñecementos en cada período de 

avaliación no que se incluirán unha máxima de dúas unidades didácticas. A avaliación dos 

contidos específicos realizase de xeito continuo, polo que as probas correspondentes a cada 

avaliación poden conter coñecementos específicos das anteriores, sendo puntuables cos 

mesmos criterios que os das avaliacións en curso, podendo englobar a última proba a materia 

específica desenvolvida ao longo de todo o curso. A cualificación das probas escritas 

comprenderán como mínimo un 70% do global da cualificación de cada unha das avaliacións.A 

nota mínima necesaria para ponderar a nota dos controles escritos cos restantes é de 3,5 

puntos sobre 10. 

 

PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Considerarase traballo no aula todas aquelas actividades complementarias que designe o 

profesor ao longo do curso con cualificacións suplementarias.Dentro delas figuran: 

 

-O caderno ou libreta de clase 

-Composicións ou redaccións 

-Probas ocasionais realizadas sen previo aviso 

-Observación directa da labor desenvolvida no aula 

-Actitude ante o profesor e os demais compañeiros 

-Exposición oral de temas xerais ou concretos 

-Comportamento xeral dentro do aula 

 

A puntuación total acadada polo alumnado dentro destes apartados non superará nunca 1 

punto  da nota global, ponderada coa dos exercicios realizados de coñecementos específicos. 

 

MATERIAIS E RECURSOS 
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 O alumnado deberá proceder á lectura dunha obra en lingua inglesa adaptada ao seu 

nivel. A proba que se realice sobre esta lectura se puntuará como un control escrito específico 

englobado dentro do primeiro apartado. En ningún caso a nota obtida na proba de lectura será 

eliminativa no caso de ter superado proba-las específicas con alomenos 5 de 10 puntos.O seu 

traballo servirá para incrementar, de modo optativo a puntuación global acadada na 

ponderación dos dous anteriores apartados. 

  

PROBA DE SETEMBRO 

 

 O alumnado que non supere os coñecementos específicos no mes de Xuño disporá 

dunha proba ordinaria no mes de Setembro, a cualificación debe superar a nota de 5 sobre 10 

puntos para a considerar apta. 

 

 

PROGRAMA E RECUPERACIÓN DE ALUMNADO PENDENTE 

 

  O alumnado pendente de lingua inglesa deberá realizar duas probas específicas de 

coñecementos ao longo do curso. No caso de obter alomenos 4 puntos sobre 10 considerarase 

a materia recuperada. En caso contrario, deberán realizar unha proba global de coñecementos 

no mes de Xuño, obtendo unha cualificación igual ou superior a 4 puntos sobre 10. As 

actividades de reforzo consistirán en traballos procedentes do curso non superado así como a 

contestación as dúbidas por parte do xefe de departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º DE E.S.O. 

 

OBXECTIVOS 
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Ao acabar este curso, o alumnado deberá: 

 

- Ter revisado e ampliado os coñecementos adquiridos con anterioridade. 

- Coñecer e dominar  as estruturas, funcións e vocabulario básico propio deste nivel. 

- Ter atinxido a competencia lingüística nas catro destrezas básicas propia deste nivel. 

- Estar familiarizados cos sons propios da lingua inglesa. 

 

 

 

Secuencia de contidos e temporalización.Competencias lingüísticas 

 

Present Simple: have got, to be, comparativos,adxectivos: carácter e xeito físico  

Traballos 

Describir persoas 

Intercambio de información persoal (1º trimestre) 

Past Simple: verbos regulares e irregulares 

Deportes 

Facer e contestar a suxestións (2º trimestre) 

Present Continuous 

Comparativos  

Superlativos 

Tendas 

Roupa e accesorios 

Cores 

Números 

Pedir e dar direccións 
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Compras 

Sustantivos contables/incontables (3º trimestre) 

Xenitivo Saxón 

Some / Any/ Much / Many   

Comidas Ingredientes 

Verbos relativos á cociña  

Pedir comida nun restaurante (2º trimestre) 

 

Competencias básicas 

 

- Actividades escritas para adecuar o vocabulario e as estruturas á intención comunicativa. 

- Emprego de materiais auténticos para afianzar construcións específicas e obter información. 

- Lectura comprensiva para entender unha mensaxe globalmente. 

- Elaboración de materiais para o aula. 

- Traballo en parellas e en grupos para representar diálogos. 

- Role plays para representar diálogos. 

- Memorización e reprodución de pequenos diálogos. 

- Debates/discusións para expresar opinións, dar e pedir información concreta. 

- Emprego dos coñecementos adquiridos para aplicar a distintas situacións ou tipos de 

discurso: formular entrevistas, organizar e dirixir o traballo, facer descricións, contar historias, 

etc. 

- Narración de hábitos persoais seguindo unha orde cronolóxica coherente. 

- Exercicios auditivos para localizar información específica. 

- Predicións por medio de actividades audiovisuais e de textos para predicir acontecementos e 

formular suposicións. 

- Emprego de cancións para afianzar vocabulario. 

- Actividades lúdicas para afianzar e repasar o vocabulario. 

- Análise de certos xeitos socioculturais dos países angloparlantes. 
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- Emprego contextualizado das regras e desenvolvementos de conduta de ditos países en 

situacións de representación e simulación. 

 

 

Desenvolvemento 

 

- Atención e respeto cara as mensaxes orais e escritos emitidos por diferentes persoas. 

- Recoñecemento da capacidade para comprender globalmente unha mensaxe oral ou escrita 

sen necesidade de entender todos e cada un dos elementos do mesmo. 

- Recoñecemento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e como fonte de 

coñecemento. 

- Sensibilidade cara o troco comunicativo para enriquecer o dominio da lingua inglesa e os seus 

coñecementos culturais. 

- Actitude receptiva ante as informacións dispoñibles na lingua inglesa. 

- Curiosidade pola súa propia capacidade de expresión e uso das formas comunicativas. 

- Actitude positiva para superar as limitacións propias quitando o máximo partido de todos os 

recursos lingüísticos dispoñibles. 

- Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas de outras culturas. 

- Curiosidade e respeto polas formas de vida, costumes e tradicións dos países onde se fala a 

lingua inglesa. 

- Recoñecemento e valoración da lectura como pasatempo e como unha imprescindible fonte 

de información para o aprendizaxe dun idioma. 

- Actitude tolerante cara as participacións e contribucións dos seus compañeiros de clase. 

- Valoración e aceptación da lingua inglesa como medio de comunicación dentro da aula. 

- Actitude positiva cara as actividades que desenvolve a competencia comunicativa. 

- Estimación do seu propio proceso de aprendizaxe para atinxir un maior grado de autonomía. 

 

 

Mínimos esixibles e criterios de cualificación 
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 O alumnado deberá  atinxir unha competencia lingüística (comprensión e expresión 

oral e escritas) adecuada ao nivel. Desglósanse a continuación os obxectivos mínimos no que se 

refire a gramática, vocabulario e funcións que o alumnado debe dominar ao final do curso para 

poder aprobar a asignatura 

 

Gramática 

 

Todos os obxectivos do curso anterior. 

Pasado simple: verbos irregulares. 

To be going to. 

Comparativos. 

Substantivos contables e incontables. 

Some/any. 

Much/many. 

Adxectivos posesivos. 

 

Vocabulario 

 

Todos os obxectivos do curso anterior. 

Carácter e xeito físico. 

Tendas, roupa e accesorios. 

Deportes. 

Ferias e lecer. 

 

 

 

Funcións 

Todos os obxectivos do curso anterior. 

Describir persoas. 
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Pedir e facer suxestións. 

Aconsellar. 

Expresar opinións. 

 

Establécese unha separación entre as probas de coñecemento escrito e o traballo desenvolvido 

na aula.Cada unha das consideracións xulgarase de xeito diferenciado: 

 

CONTROLES ESCRITOS 

 

Realizarase un mínimo de duas probas obxectivas de coñecementos en cada período de 

avaliación no que se incluirán unha máxima de dúas unidades didácticas.A avaliación dos 

contidos específicos realízase de xeito continuo, polo que as probas correspondentes a cada 

avaliación poden conter coñecementos específicos das anteriores, sendo puntuables cos 

mesmos criterios que os das avaliacións en curso.A cualificación das probas escritas 

comprenderán como mínimo 60% do global da cualificación de cada unha das avaliacións.A 

nota mínima necesaria para ponderar a nota dos controles escritos cos restantes é de 3,5 

puntos sobre 10. 

 

 

PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Considerarase traballo no aula todas aquelas actividades complementarias que designe o 

profesor ao longo do curso con cualificacións suplementaras.Dentro delas figuran: 

 

-O caderno ou libreta de clase 

Composicións ou redaccións 

Probas ocasionais realizadas sen previo aviso 

Observación directa da labor desenvolvida no aula 

Actitude ante o profesor e os demais compañeiros 

Exposición oral de temas xerais ou concretos 

Comportamento xeral dentro do aula 
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A puntuación total acadada polo alumnado dentro destes apartados non superará nunca 1 

punto da nota global, ponderada coa dos exercicios realizados de coñecementos específicos. 

 

TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA – PLAN LECTOR 

 

 No segundo curso da E.S.O, seguindo o plan lector o departamento didáctico de inglés 

fomenta a lectura a través de traballos sobre libros e publicacións. 

 No caso das publicacións, o alumnado traballa a cotío con recortes e fragmentos de 

revistas e periódicos, buscando información, recopilando datos e empregándoo como método 

de aprendizaxe. 

 

 Os libros de lectura son material complementario da asignatura e das áreas de 

coñecemento. E imprescindible alomenos a lectura dun libro de novelas ou teatro axeitado ao 

seu nivel educativo. O profesor incorpórao na programación didáctica anual e establece unha 

puntuación complementaria que pode chegar ata 1 punto da cualificación final, segundo o 

caso. 

 

 As lecturas compleméntanse tamén coa asistencia a obras de teatro axeitadas ao seu 

nivel educativo, e que acostuman ser extensións das propias leídas na clase ou na aula. 

 

ACCIÓN DO PLAN INTEGRACIÓN TIC 

 

 A lingua inglesa, esencial en tódolos ámbitos da vida hoxe en día, é aplicada non 

somentes nas seccións bilingües senon tamén na integración da revista escolar e a 

participación de iniciativas que incorporen tamén a lingua inglesa como vehículo motor. 

A comunicación entre os departamento e o/a encargado/a das TIC e fluída ao longo do curso, 

recalcando aspectos nos que a lingua inglesa poda ser necesaria para os/as alumnos/as. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4º DE E.S.O. 

 

 

Obxectivos 

 

Ao acabar este curso, o alumnado deberá: 

 

- Ter revisado e ampliado os coñecementos adquiridos con anterioridade. 

- Coñecer e dominar  as estruturas, funcións e vocabulario básico propio deste nivel. 

- Ter atinxido a competencia lingüística nas catro destrezas básicas propia deste nivel. 

- Estar familiarizado cos sons propios da lingua inglesa. 

 

 

Secuenciación de contidos e temporalización 

 

1º trimestre: 

 

o Present Simple e Continuous 

o Infinitivo de finalidade 

o Derivación de substantivos: -er, -or, -ro  

Traballos e ocupacións  

o Dar información persoal 

o Expresar interese ou sorpresa 

 

o Past Simple 

o Because 

o Linkers : First, then, later, etc.  
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o Past time adverbials 

o Medios de transporte 

o Falar sobre viaxes pasados 

o Futuro. Going to, will, Present Continuous 

o Defining Relative Clauses  

 

2º trimestre 

 

o Medio ambiente 

o Falar sobor do futuro 

o Facer e responder a convidacións 

o Present Perfecto For e Since 

o Comparación de adxectivos  

o Derivación: adxectivos con prefixos negativos 

o Preguntar e falar sobre experiencias pasadas 

o Facer comparacións 

o Past Simple e Continuous 

o Marcadores de tempo: while, as, when, ... 

o Preposicións dinámicas 

o Verbos dinámicos 

o Preguntar e falar sobre incidentes pasados 

o Pedir e dar directions 

o Question Tags 

o Past Simple vs Present Perfect  Just, already, yet  

o Roupa 

o Comprobar información 

o Should e Ought to 
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o Have to e must 

o Would you mind .? 

o Alimentos 

o Cociña  

o Pedir e dar consellos 

o Falar sobor do obrigas 

o Facer peticións 

o Shall I ...? 

o Present Perfect Continuous 

o Emocións  

o Ofrecer, aceitar ou rexeitar axuda 

o Falar de feitos pasados que continúan ata o presente 

 

3º trimestre 

 

o First Conditional 

o O corpo 

o Mostrar sorpresa 

o Falar de posibilidade futura 

o Pasiva: presente e pasado 

o Adxectivos relativos á conduta 

o Describir procesos 

o Queixas, peticións e cumpridos 

o Second Conditional 

o A personalidade 

o Pedir e dar consello 

o Falar sobre situacións imaxinarias futuras 
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o Past Perfect Simple 

o Too many, too much, not enough 

o Música 

o Falar dun feito pasado anterior a outro  

 

 

Mínimos esixibles e criterios de cualificación 

 

o Present Simple e Continuous 

o Infinitivo de finalidade 

o Derivación de substantivos: -er, -or, -ro  

Traballos e ocupacións  

o Dar información persoal 

o Expresar interese ou sorpresa 

o Past Simple 

o Because 

o Linkers : First, then, later, etc.  

o Past time adverbials 

o Medios de transporte 

o Falar sobre viaxes pasados 

o Futuro. Going to, will, Present Continuous 

o Defining Relative Clauses  

o Medio ambiente 

o Falar sobor do futuro 

o Facer e responder a convidacións 

o Present Perfecto For e Since 

o Comparación de adxectivos  
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o Derivación: adxectivos con prefixos negativos 

o Preguntar e falar sobre experiencias pasadas 

o Facer comparacións 

o Past Simple e Continuous 

o Marcadores de tempo: while, as, when, ... 

o Preposicións dinámicas 

o Verbos dinámicos 

o Preguntar e falar sobre incidentes pasados 

o Pedir e dar directions 

o Question Tags 

o Past Simple vs Present Perfect  Just, already, yet  

o Roupa 

o Comprobar información 

o Should e Ought to 

o Have to e must 

o Would you mind .? 

o Alimentos 

o Cociña  

o Pedir e dar consellos 

o Falar sobor do obrigas 

o Facer peticións 

o Shall I ...? 

o Present Perfect Continuous 

o Emocións  

o Ofrecer, aceitar ou rexeitar axuda 

o Falar de feitos pasados que continúan ata o presente 

o First Conditional 
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o O corpo 

o Mostrar sorpresa 

o Falar de posibilidade futura 

o Pasiva: presente e pasado 

o Adxectivos relativos á conduta 

o Describir procesos 

o Queixas, peticións e cumpridos 

o Second Conditional 

o A personalidade 

o Pedir e dar consello 

o Falar sobre situacións imaxinarias futuras 

o Past Perfect Simple 

o Too many, too much, not enough 

o Música 

o Falar dun feito pasado anterior a outro  

 

 

Establécese unha separación entre as probas de coñecemento escrito e o traballo desenvolvido 

no aula.Cada unha das consideracións xulgarase de xeito diferenciado: 

 

 

 

CONTROLES ESCRITOS 

 

Realizarase un mínimo de duas probas obxectivas de coñecementos en cada período de 

avaliación no que se incluirán unha máxima de dúas unidades didácticas.A avaliación dos 

contidos específicos realizase de xeito continuo, polo que as probas correspondentes a cada 

avaliación poden conter coñecementos específicos das anteriores, sendo puntuables cos 

mesmos criterios que os das avaliacións en curso, podendo englobar a última proba a materia 

específica desenvolvida ao longo de todo o curso. A cualificación das probas escritas 
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comprenderán como mínimo un 70% do global da cualificación de cada unha das avaliacións.A 

nota mínima necesaria para ponderar a nota dos controles escritos cos restantes é de 3,5 

puntos sobre 10. 

 

PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Considerarase traballo no aula todas aquelas actividades complementarias que designe o 

profesor ao longo do curso con cualificacións suplementarias.Dentro delas figuran: 

 

-O caderno ou libreta de clase 

Composicións ou redaccións 

Probas ocasionais realizadas sen previo aviso 

Observación directa da labor desenvolvida no aula 

Actitude ante o profesor e os demais compañeiros 

Exposición oral de temas xerais ou concretos 

Comportamento xeral dentro do aula 

 

A puntuación total acadada polo alumnado dentro destes apartados non superará nunca 1 

punto  da nota global, ponderada coa dos exercicios realizados de coñecementos específicos. 

 

Competencias básicas 

 

- Actividades escritas para adecuar o vocabulario e as estruturas á intención comunicativa. 

- Emprego de materiais auténticos para afianzar construcións específicas e obter información. 

- Lectura comprensiva para entender unha mensaxe globalmente. 

- Elaboración de materiais para a aula. 

- Traballo en parellas e en grupos para representar diálogos. 

- Role plays para representar diálogos. 

- Memorización e reprodución de pequenos diálogos. 
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- Debates/discusións para expresar opinións, dar e pedir información concreta. 

- Emprego dos coñecementos adquiridos para aplicar a distintas situacións ou tipos de 

discurso: formular entrevistas, organizar e dirixir o traballo, facer descricións, contar historias, 

etc. 

- Narración hábitos persoais seguindo unha orde cronolóxica coherente. 

- Exercicios auditivos para localizar información específica. 

- Predicións por medio de actividades audiovisuais e de textos para predicir acontecementos e 

formular suposicións. 

- Emprego de cancións para afianzar vocabulario. 

- Actividades lúdicas para afianzar e repasar o vocabulario. 

- Análise de certos xeitos socioculturais dos países angloparlantes. 

Emprego contextualizada das regras e desenvolvementos de conduta de ditos países en 

situacións de representación e simulación. 

 

TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA – PLAN LECTOR 

 

 No cuarto curso da E.S.O, seguindo o plan lector o departamento didáctico de inglés 

fomenta a lectura a través de traballos sobre libros e publicacións. 

 No caso das publicacións, o alumnado traballa a cotío con recortes e fragmentos de 

revistas e periódicos, buscando información, recopilando datos e empregándoos como método 

de aprendizaxe. 

 

 Os libros de lectura son material complementario da asignatura e das áreas de 

coñecemento. E imprescindible alomenos a lectura dun libro de novelas ou teatro axeitado ao 

seu nivel educativo. O profesor incorpórao na programación didáctica anual e establece unha 

puntuación complementaria que pode chegar ata 1 punto da cualificación final, segundo o 

caso. 

 

 As lecturas compleméntanse tamén coa asistencia a obras de teatro axeitadas ao seu 

nivel educativo, e que acostuman ser extensións das propias leídas na clase ou na aula. 
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ACCIÓN DO PLAN INTEGRACIÓN TIC 

 

A lingua inglesa, esencial en tódolos ámbitos da vida hoxe en día, é aplicada non somentes nas 

seccións bilingües senon tamén na integración da revista escolar e a participación de iniciativas 

que incorporen tamén a lingua inglesa como vehículo motor. 

A comunicación entre os departamento e o/a encargado/a das TIC e fluída ao longo do curso, 

recalcando aspectos nos que a lingua inglesa poda ser necesaria para os/as alumnos/as. 
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ADAPTACIÓNS CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Trata-se ésta dunha programación na que se verá implicado alumnado con necesidades 

educativas especiais, o que implica que se ben xa teñen estudos anteriores de inglés, presentan 

sérias dificuldades cara á consecución dos obxectivos mínimos de final de etapa. 

 

OBXECTIVOS XERAIS 

 

 A finalidade curricular do área de línguas estranxeiras é aprender a comunicar-se en 

dita língua. Isto conleva un foque comunicativo e unha selección determinada de obxectivos e 

contidos que levan á adquisición por parte do alumnado dunha competencia comunicativa en 

consonancia coa sua idade e etapa de aprendizaxe. A competencia comunicativa leva dentro de 

si outras competencias sen as que o aprendizaxe e, polo tanto , a comunicación, resultarían 

incompletas e deficientes. O alumno debe adquirir, polo tanto , competencias como: 

- A competéncia gramatical (uso de estruturas e regulas gramaticais da língua). 

- A competéncia discursiva (uso das partes do linguaxe dentro do discurso, non como 

elementos isolados). 

- A competéncia sociolingüística (adecuar o discurso a un momento e un contexto concretos). 

- A competéncia estratéxica (uso de recursos lingüísticos e non lingüísticos para conseguir que a 

comunicación sexa fluída e non se rompa). 

- A competéncia sociocultural (coñecer os riscos sociais e culturais característicos da língua). 

 Isto non quere dicer que vaiamos aprender cada competéncia de maneira exclusiva e 

individualizada. polo contrário, achan-se imbricadas dentro da competéncia comunicativa e asi 

son adquiridas e aprendidas. 

 

 

METODOLOXIA 

 

 Na ACI daremos un enfoque  prático, comunicativo e funcional á asignatura pero sen 

deixar de lado a base teórica gramatical necesaria para a consecución dos obxectivos 

planteados. 

 Dado que estaremos a traballar con alumnado con necesidades educativas especiais e 

que xa teñen cursado inglés con anterioridade, nos semellan fundamentais dous xeitos no que 
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se refere á metodoloxia; por un lado, a necesidade de realizar unha rigorosa pre-avaliación a 

través da cual podamos estabelecer en cada caso os coñecementos prévios do alumnado e as 

suas posibles carencias para poder atallalas desde o primeiro intre. Ao tratarse dun grupo 

reducido , poderemos axustar a metodoloxia en cada momento de forma que ésta sexa a mais 

adecuada en cada caso. Por outro lado, tamén nos semella fundamental que a apresentación 

de cada novo "concepto lingüístico" o sexa sempre da forma máis estructurada posible e que á 

vez nos facilite o "feedback" necesario por parte de todo o alumnado para que o profesor poda 

comprobar paso a paso o nivel de comprensión de cada alumno. 

 

 

OBXECTIVOS MÍNIMOS 

 

Ao finalizar a etapa de Ensino Secundário Obligatoria, o alumnado deberá, como obxectivo 

fundamental, ter atinxido unha competéncia lingüística (gramatical, fonética e funcional) 

adecuada á etapa. Tamén deberán: 

l. Comprender a información global e específica de mensaxes orais e escritos en inglés relativos 

a situacións de comunicación habituais, emitidos directamente por falantes ou por medios de 

comunicación. 

2. Producir mensaxes orais e escritos en inglés, utilizando recursos lingüísticos e non 

lingüísticos, nas diversas situacións de comunicación habituais para conseguir que ésta sexa 

fluída e satisfactoria, mostrando unha actitud de respeito e interese por comprender e facer-se 

comprender. 

3. Ler de forma comprensiva e autónoma, obtendo informacións globais e específicas, textos 

escritos dun nível adecuado ás capacidades e intereses do alumnado, relacionados con 

situacións de comunicación escolares e extraescolares. 

4. Utilizar a lectura de textos con fins diversos, valorando a súa importancia como fonte de 

información, desfrute e lecer, asi como medio de acceso a culturas e formas de vida distintas 

das proprias. 

5. Reflexionar sobre o funcionamento do sistema lingüístico na comunicación, como elemento 

que facilite o aprendizaxe da língua estranxeira e como instrumento para mellorar as 

produccións próprias. 

6. Valorar a axuda que supón o coñecemento das línguas estranxeiras para se comunicar con 

persoas que pertencen a culturas distintas á nosa e para participar nas relacións internacionais 

e en outros ámbitos da actividade humana. 

 

7. Apreciar a riqueza que subpoñen as diversas línguas e culturas como formas distintas de 

codificar a experiencia e de organizar as relacións persoais. 
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8. Manter unha actitud receptiva e crítica cara a información procedinte da cultura que as 

línguas estranxeiras transmiten e utilizar dita información para reflexionar sobre a propria 

cultura. 

9. Utilizar estratexias de aprendizaxe autónomo elaboradas a partir de experiencias previas con 

outras línguas e da reflexión sobre os próprios procesos de aprendizaxe. 

 

AVALIACIÓN 

 

Primordialmente valorará-se que o alumno atinxise unha competéncia lingüística (gramatical, 

fonética e funcional) adecuada ao nivel. 

Tamén se valorará que o alumno poda: 

1. Extraer a información global e a específica de mensaxes orais emitidos en situación de 

comunicación cara a cara, sobre temas familiares para o alumno ou relacionados con xeitos 

cotidianos da cultura e a sociedade dos paises onde se fala a língua estranxeira. 

2. Extraer a idea principal e as informacións específicas mais relevantes de textos orais emitidos 

por meios de reprodución mecánica sobre temas que non exixan coñecementos especializados. 

3. Participar en conversacións breves utilizando as estratexias adecuadas para iniciar, manter e 

facer progresar a comunicación, producindo un discurso comprensible e adaptado as 

características da situación e á intención de comunicación. 

4. Extraer a información global e específica de textos escritos auténticos, sinxelos e de 

extensión limitada, de diferente tipo (descritivos, narrativos, argumentativos, explicativos), 

distinguindo entre feitos e opinións e identificando, no seu caso, os principais argumentos 

expostos polo autor. 

5. Ler de maneira autónoma, utilizando correctamente o dicionário, libros para xovens ou 

relacionados cos intereses próprios e demostrar a comprensión mediante a realización dunha 

tarefa específica. 

6. Analizar textos sinxelos atendiendo a diferentes intencións comunicativas, respetando as 

convicións da comunicación escrita e empregando os elementos que aseguran a cohesión e 

coherencia de texto de maneira que éste sexa  comprensible para o lector. 

 

7. Utilizar conscentemente os coñecementos adquiridos sobre o novo sistema lingüístico como 

instrumento de controlo e autocorrección das produccións próprias e como recurso para 

comprender mellor as produccións alleas. 
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8. Perseverar nos intentos de comprender e facer-se comprender en situacións comunicativas 

cara a cara, utilizando todas as estratéxias de comunicación e os recursos expresivos 

disponibles para superar as posibles dificuldades de comprensión mútua. 

9. Identificar e interpretar, apoiando-se en chantes lingüísticas e non lingüísticas, os implícitos 

culturais que podan aparecer nos textos e utilizá-los para unha mellor comprensión do 

conteúdo dos mesmos. 

 

Competencias básicas e lingüísticas 

 

- Atención e respeto cara as mensaxes orais e escritos emitidos por diferentes persoas. 

- Recoñecemento dá capacidade para comprender globalmente unha mensaxe oral ou escrita 

sen necesidade de entender todos e cada un dous elementos do mesmo. 

- Recoñecemento do erro como parte integrante dó proceso de aprendizaxe e como fonte de 

coñecemento. 

- Sensibilidade cara ou troco comunicativo para enriquecer ou domínio dá lingua inglesa e vos 

seus coñecementos culturais. 

- Actitude receptiva ante as informacións dispoñibles na lingua inglesa. 

- Curiosidade pola súa própria capacidade de expresión e uso dó formas comunicativas. 

- Actitude positiva para superar as limitacións próprias sacando ou máximo partido de todos 

vos recursos lingüísticos dispoñibeis. 

- Valorazón do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas de outras culturas. 

- Curiosidade e respeito polas formas de vida, costumes e tradicións dous paises onde se fala a 

lingua inglesa. 

- Recoñecemento e valorazón dá leitura como pasatempo e como unha imprescindibel fonte de 

información para ou aprendizaxe dun idioma. 

- Actitude tolerante cara as participacións e contribucións dous seus compañeiros de clase. 

- Valoración e aceptación dá lingua inglesa como meio de comunicación dentro do aula. 

- Actitude positiva cara as actividades que desenvolve a competencia comunicativa. 

- Estimación do seu proprio proceso de aprendizaxe para atinxir un maior grado de autonomia. 

 

Obxectivos mínimos 
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O alumnado deberá atinxir unha competéncia lingüística (comprensión e expresión oral e 

escritas) adecuada ao nivel. Se desglosan a continuación os obxectivos mínimos no que se 

refire a gramática, vocabulário e funcións que o alumnado debe dominar ao final do curso para 

poder aprobar a asignatura. 

Gramática 

Todos ou dous cursos anteriores. 

Question Tags. 

Infinitivo de finalidade. 

Preposicións de tempo. 

Linkers. 

Verbos modais: can, have to, must, shall, should, ought to. 

Condicionais: primeiro e segundo tipos. 

Pasiva: apresente e pasado. 

Too much / too many , not enough. 

 

Vocabulario 

 

Todos os dous cursos anteriores. 

Medios de transporte. 

Medio ambiente. 

conducta e emocións. 

A personalidade. 

Cociña. 

Derivación: prefixos e sufixos. 

Funcións 

 

Mostrar interese e surpresa. 

Confirmar información. 
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Queixas e desculpas. 

Facer e responder a convidacións. 

Aconsellar e pedir consello. 

Obriga. 

Facer peticións. 

 

 

TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA – PLAN LECTOR 

 

 No plan de diversificación, seguindo o plan lector o departamento didáctico de inglés 

fomenta a lectura a través de traballos sobre libros e publicacións. 

 No caso das publicacións, o alumnado traballa a cotío con recortes e fragmentos de 

revistas e periódicos, buscando información, recopilando datos e empregándoo como método 

de aprendizaxe. 

 

 Os libros de lectura son material complementario da asignatura e das áreas de 

coñecemento. E imprescindible alomenos a lectura dun libro de novelas ou teatro axeitado ao 

seu nivel educativo. O profesor incorpórao na programación didáctica anual e establece unha 

puntuación complementaria que pode chegar ata 1 punto da cualificación final, segundo o 

caso. 

 

 As lecturas compleméntanse tamén coa asistencia a obras de teatro axeitadas ao seu 

nivel educativo, e que acostuman ser extensións das propias leídas na clase ou na aula. 
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PROGRAMACIÓN PARA O BACHARELATO 
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INTRODUCCIÓN 

 

As diversas e complexas situacións que a sociedade nos ofrece precisan da súa comprensión e 

interpretación. A aproximación ás novas culturas demanda a valoración crítica de contidos 

informativos e culturais transmitidos por diferentes vías e conleva actitudes de tolerancia e 

respeto que influirán na consolidación dun proceso de socialización mais amplo que o que 

pode proporcionar a cultura propia. 

O estudo dunha lingua estranxeira en Bacharelato proporcionará un instrumento de 

comunicación para se desenvolver nas situacións diversas da realidade contemporánea, incidirá 

positivamente no comportamento social do alumnado e ampliará o seu coñecemento do 

mundo constituíndo un instrumento para o seu desenvolvemento persoal e profesional. 

O alumnado, a partir do coñecemento do mundo proporcionado pola lingua propia, 

descubrirán novas representacións que lles permitirán identificar e comprender aqueles xeitos, 

implícitos e explícitos na textos traballados, que conforman a realidade cultural e social dos 

países nos que se fala inglés.A aproximación á obra literaria e a outras manifestacións artísticas 

destes países favorecerá o desenvolvemento da sensibilidade creativa do alumnado e o seu 

enriquecemento cultural.O contraste coas distintas formas literarias e artísticas ás que tivesen 

acceso contribuirá a un mellor entendemento e valoración da lingua e cultura propias. 

O alumnado que acceden ao bacharelato aportan unha competencia comunicativa básica 

adquirida ao longo de oito anos de aprendizaxe que os capacita para comprender e empregar 

inglés en situacións de comunicación cotidianas.Nesta etapa ampliarase esta competencia 

comunicativa diversificando as situacións de uso e profundando na análise e reflexión sobre a 

lingua e o propio aprendizaxe.Para que o alumnado poida comunicarse en inglés cunha fluidez 

e corrección crecentes é necesario que se lle facilite o progreso en todas as competencias que 

integran a competencia comunicativa. 

Así, o desenvolvemento da competencia lingüística permitirá o recoñecemento e emprego do 

léxico, da fonética e das regras gramaticais, valorando a súa importancia na comunicación; a 

competencia sociolingüística axudará a empregar aqueles desenvolvementos e condutas 

propios do inglés para participar con adecuación e idoneidade nas distintas situacións de 

comunicación; a competencia discursiva contribuirá a que se faga un mellor emprego dos 

elementos que dan cohesión ao discurso ao mesmo tempo que permitirá adestrarse no 

recoñecemento da coherencia interna do mesmo; e por último, a competencia estratéxica 

axudará a resolver os problemas de comunicación de xeito cada vez mais espontánea. 

En resumo, o progreso na competencia comunicativa supón comprender e producir textos cada 

vez mais complexos nunha maior diversidade de situacións de comunicación tanto orais como 

escritas e profundar na observación e a análise dos distintos tipos de texto e das operacións 

discursivas implícitas en eles. 

O aprendizaxe dunha lingua enténdese non só como o estudo do código se non 

fundamentalmente como a capacitación para o emprego do mesmo en situacións de 
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comunicación, o que implica a inclusión, como obxecto de aprendizaxe, de estratexias que 

permitan o desenvolvemento da memoria e a superación de dificultades na comunicación. 

No terreo da comunicación interpersoal o alumnado deberá, superando o cotidián, afrontar 

situacións referidas ás distintas áreas de estudo e aos seus intereses específicos.É de especial 

importancia nesta etapa a preparación do alumnado para interpretar  as mensaxes procedentes 

dos distintos medios de comunicación e para obter informacións concretas procedentes de 

distintas fontes de documentación. O mesmo tempo que continua traballando a produción 

espontánea, o alumnado profundará na planificación do seu discurso naqueles casos que o 

requiran. A autonomía no aprendizaxe é un obxectivo primordial en bacharelato.Isto implica o 

emprego, de forma persoal, dunha serie de estratexias relacionadas co xeito de afrontar os 

novos materiais e conectalos co xa aprendido, coa toma de conciencia das propias limitacións e 

a forma de superar , e coa planificación e avaliación do propio aprendizaxe.O grado de madurez 

do alumnado e a bagaxe de coñecementos que aportan han de lles permitir definir os seus 

propios obxectivos e organizar a súa forma de traballar de acordo con necesidades e intereses 

específicos e co seu estilo persoal de aprendizaxe. 

A experiencia didáctica no ensino das linguas estranxeiras mostra que as actividades na clase 

deben formar un continuo que vai dende aquelas que serven para facilitar a toma de contacto 

con novos contidos ata as que permiten un emprego creativo da lingua.En cada unha das fases 

deste proceso deben deseñarse actividades variadas que sirvan á diversidade de estilos de 

aprendizaxe do alumnado e que faciliten a progresión no aprendizaxe de todos eles segundo os 

seus ritmos e capacidades.A duración das actividades, a organización da clase encanto a 

agrupamentos e distribución do espazo, e o tipo de interacción teñen que ser variables, 

dinámicas e flexibles de acordo co tipo de contido e as características do alumnado. Na 

avaliación do progreso da competencia comunicativa teñen un papel fundamental as 

actividades e producións de clase así como a interacción do alumnado na aula xa que estes 

obteñen información inmediata e continua sobor do seu progreso e o profesorado sobre a 

validez da metodoloxía empregada. 

 

 

OBXECTIVOS XERAIS 

 

A asignatura de inglés debe contribuír a que o alumnado desenvolva  as seguintes capacidades: 

 

- Comprender e empregar con fluidez e corrección crecentes o inglés de forma oral e escrita 

para se comunicar en situacións reais diversas de xeito clara, persoal e creativa, amosando 

respeto e tolerancia coas ideas expresadas polos demais. 
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- Interpretar textos orais, escritos e visuais dos medios de comunicación e empregar a 

información proporcionada polos mesmos con fins concretos. 

- Ler de xeito autónoma textos en inglés que presenten distintas estruturas organizativas con 

fins diversos: información, adquisición de coñecementos en determinadas áreas de interese ou 

por pracer. 

- Reflexionar sobor do funcionamento do inglés na comunicación, nunha variedade crecente de 

situacións, co fin de mellorar a interpretación das mensaxes recibidos e as propias producións. 

- Coñecer os xeitos fundamentais do medio sociocultural propio da lingua inglesa para acadar 

unha mellor comunicación e unha mellor comprensión e interpretación de outras culturas 

desde a perspectiva da propia. 

- Empregar estratexias lingüísticas e non lingüísticas para mellorar a comunicación e outras 

estratexias tendentes a controlar o propio aprendizaxe. 

- Ampliar os coñecementos acerca do inglés empregando os coñecementos previos acerca do 

funcionamento das linguas e aplicar os novos coñecementos para aprendizaxes e 

profundacións posteriores tanto en inglés como en outras e mesmo en outros campos do saber 

e da cultura. 

- Valorar  outros modos de organizar a experiencia e de estruturar as relacións persoais 

comprendendo o valor relativo das convicións e normas culturais. 

 

Contidos 

 

Os contidos xerais da área preséntanse divididos en catro bloques nos que se relacionan tres 

tipos de contidos: conceptos, procedementos e actitudes. Esta presentación en bloques, así 

como a súa especificación baixo os tres epígrafes, non supón unha organización nin unha 

xerarquización dos contidos se non que, polo contrario, existe unha evidente interrelación 

entre os catro bloques que se manifestará no desenvolvemento curricular do área. 

Para a definición dos bloques mantense a estrutura xa empregada nas etapas educativas 

anteriores. Comézase en primaria con tres bloques básicos: comunicación oral, comunicación 

escrita e compoñente sociocultural; en secundaria obrigatoria, dáse entidade a un novo 

bloque, o de reflexión sobre a lingua e o seu aprendizaxe, que se mantén en bacharelato. 

En canto ao contido e orde da presentación dos distintos bloques, os dos primeiros amplían os 

xeitos relacionados coa comprensión e a expresión da lingua oral e escrita respectivamente e, 

aínda que se presentan por separado, comparten contidos que se deben tratar conxuntamente; 

o terceiro, reflexión sobre a lingua e o seu aprendizaxe, está relacionado co estudio da lingua 

como sistema, a análise do discurso e a regulación do propio proceso de aprendizaxe, incluíndo 

contidos que favorecen a progresiva autonomía do alumnado; o último bloque, xeitos 
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socioculturais, contén os procedementos, conceptos e actitudes relacionados coa realidade 

transmitida pola lingua estranxeira. 
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2º CURSO DE BACHARELATO 

Toda a programación referida a este curso de bacharelato está feita pensando en unha posible 

prórroga por este ano das PAU (ou dunha proba de Reválida similar, tanto para a obtención do 

título de Bacharelato como para o acceso a estudios Superiores).  Dado que ditas probas están 

de momento sen confirmar, os datos seguintes poderán ser modificados en canto se dean a 

coñecer as mesmas, de producirense variacións importantes. 

  

Secuenciación de contidos e temporalización: 

 

1ª avaliación (outubro-decembro) 

Gramatica: 

 repaso de tempos verbais 

 uso básico de preposicións 

 infinitivo, xerundio, subxunctivo. 

 verbos seguidos de xerundio/infinitivo 
 as oracions de relativo 

 

Comentarios de texto 

 

Dúas probas  (media de cualificacion de ambas): 

1.- Comentario de texto de selectividade 

2.- Gramática, listening 

 

 

2ª avaliación (xaneiro-marzo) 

 

 transformacións con conectores 

 a finalidade 

  compostos con ever 

  phrasal verbs  
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Comentarios de texto 

 

Dúas probas  (media de cualificacion de ambas): 

1.- Comentario de texto de selectividade 

2.- Gramática, listening 

 

3ª avaliación (Marzo-Maio) 

 

  oracións condicionais 

 a voz pasiva 

 estilo directo e indirecto  
 

Comentarios de texto 

Dúas probas (media de cualificacion de ambos): 

1.- Comentario de texto de selectividade 

2.- Gramática e listening  

 

MÍNIMOS ESIXIBLES E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 

 Transformacións con conectores 

 Oracións de relativo 

 Oracións condicionais 

 A voz pasiva 

 Estilo directo e indirecto  
 

Elaboración escrita dun comentario de texto tipo selectividade 

Resolución satisfactoria dunha proba de "listening" 

Non se estabelece unha separación entre as probas de coñecemento escrito e o 

traballo desenvolvido no aula xa que o obxectivo final é a superación dun comentario de texto 
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derivado das normas obrigadas polos procedementos PAAU(ou proba equivalente cando se dea 

o caso) así como unha proba oral e o seu contido ven predeterminado neste caso. 

 

CONTROLES ESCRITOS 

 

Realizarase un mínimo dunha proba obxectiva de coñecementos en cada período de avaliación 

no que se incluirán unha proba alomenos de gramática e outra da realización dun comentario 

de texto. A avaliación dos contidos específicos realizase de xeito continuo, polo que as probas 

correspondentes a cada avaliación poden conter coñecementos específicos das anteriores, 

sendo puntuable cos mesmos criterios que os das avaliacións en curso. A cualificación da 

última proba pode comprender todos os coñecementos globais desenvolvidos ao longo do 

curso. A nota mínima necesaria para ponderar a nota dos controles gramaticais cos de 

comentario de texto é de 3’5 puntos sobre 10. 

 

 

PROBAS ORAIS 

 

Representarán un máximo de un punto sobre a nota final e consistirá en probas de “listening” 

ou probas orais realizadas ao longo do ano e con carácter avaliativo unha vez por trimestre 

 

 

PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 

Considerarase traballo na aula todas aquelas actividades complementarias que designe o 

profesor ao longo do curso con cualificacións suplementarias. Dentro delas figuran: 

 

O caderno ou libreta de clase 

Composicións ou redaccións 

Probas ocasionais realizadas sen previo aviso 

Observación directa da labor desenvolvida no aula 

Actitude ante o profesor e os demais compañeiros 



417 

417 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

Exposición oral de temas xerais ou concretos 

Comportamento xeral dentro do aula 

 

A puntuación total acadada polo alumnado dentro destes apartados non servirá para ponderar 

as puntuacións obtidas nas cualificacións de probas obxectivas, pero sí para aumentar ou 

disminuir a súa cualificación, non sendo determinante en ningún caso. 

 

 

-MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 

O profesor pode solicitar do alumnado a lectura de un ou varios libros (ou artigos de 

xornais/revistas, páxinas web… etc) en lingua inglesa adaptados se é posible ao seu nivel;  a 

lectura e avaliación servirá para mellorar ou empeorar as súas cualificacións finais, non sendo 

determinante en ningún caso. 

 

 

-PROBA DE SETEMBRO 

 

 O alumnado que non supere os coñecementos específicos no mes de Xuño disporá 

dunha proba ordinaria no mes de Setembro, a cualificación debe superar a nota de 4 sobre 10 

puntos para recibir a cualificación de apta. 

Dita proba constará do material ordinario específico desenvolvido ao longo do curso así como 

dos coñecementos derivados do libro de lectura adaptado ao seu nivel, de ser o caso. 

 

-RECUPERACIÓN DE ALUMNADO PENDENTE 

 

O alumnado pendente de lingua inglesa deberá realizar dúas probas específicas de 

coñecementos ao longo do curso. No caso de obter alomenos 4 puntos sobre 10 considerarase 

a materia recuperada.En caso contrario, deberán realizar unha proba global de coñecementos 

no mes de Xuño, obtendo unha cualificación igual ou superior a 4 puntos sobre 10.  

 

ACREDITACIÓN COÑECEMENTOS PREVIOS: 



418 

418 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

 A lingua inglesa é común para todo o alumnado de bacharelato, sendo preciso ter 

cursada e superada a materia do primeiro ano para poder avaliar positivamente a do segundo 

curso. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE INGLÉS DO CICLO FORMATIVO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA 
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Comunicación en lingua inglesa I. 

Código: MP3011_23. 

Duración: 59 horas. 

1. Criterios de avaliación. 

a) Utilizar estratexias para interpretar e comunicar información oral en lingua inglesa, 

elaborando presentacións orais de pouca extensión, ben estruturadas, relativas a 

situacións habituais de comunicación cotiá e frecuente de ámbito persoal, público ou 

profesional. 

b) Aplicar as estratexias de escoita activa para a comprensión precisa das mensaxes 

recibidas. 

c) Identificar a intención comunicativa básica de mensaxes directas ou recibidas 

mediante formatos electrónicos, valorando as situacións de comunicación e as súas 

implicacións no uso do vocabulario empregado. 

d) Identificar o sentido global do texto oral que presenta a información de xeito 

secuenciado e progresivo en situacións habituais frecuentes e de contido predicible. 

e) Identifcar trazos fonéticos e de entoación común e evidente que axuden a 

entender o sentido xeral da mensaxe. 

f) Realizar presentacións orais breves de textos descritivos, narrativos e instrutivos 

dos ámbitos persoal, público ou profesional, de acordo cun guión sinxelo, aplicando a 

estrutura de cada tipo de texto e utilizando, de ser o caso, medios informáticos. 

g) Utilizar estruturas gramaticais básicas adaptadas a contextos diferentes (formal, 

non formal e situacións profesionais), e un repertorio esencial e restrinxido de 

expresións, frases e palabras de situacións habituais frecuentes e de contido 

altamente predicible segundo o propósito comunicativo do texto. 

h) Expresarse con certa claridade, usando unha entoación e unha pronuncia 

comprensible, aceptándose as pausas e as dúbidas frecuentes. 

 i) Amosar unha actitude refexiva acerca da información que supoña calquera tipo de 
discriminación. 
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j) Identifcar as normas de relacións sociais básicas e estandarizadas dos países onde 

se fale a lingua estranxeira. 

k) Identificar os costumes ou as actividades cotiás da comunidade onde se fale a 

lingua estranxeira. 

l) Participar en conversas en lingua inglesa utilizando unha linguaxe sinxela e clara en 

situacións habituais frecuentes dos ámbitos persoal ou profesional, activando 

estratexias de comunicación básicas. 

m) Dialogar, de xeito dirixido e seguindo un guión ben estruturado, utilizando un 

repertorio memorizado de modelos de oracións e conversas breves e básicas, sobre 

situacións habituais frecuentes e de contido altamente predicible. 

n) Maner a interacción utilizando estratexias de comunicación sinxelas para amosar o 

interese e a comprensión. 

o) Utilizar estratexias básicas de compensación para suplir carencias na lingua 

estranxeira, como a observación da persoa interlocutora e a procura da súa axuda 

para facilitar a bidireccionalidade da comunicación. 

p) Utilizar estruturas gramaticais básicas e un repertorio esencial e restrinxido de 

expresións, frases, palabras e marcadores de discurso lineais, segundo o propósito 

comunicativo do texto. 

q) Expresarse con certa claridade, utilizando unha entoación e unha pronuncia 

comprensibles, aceptándose as pausas e as dúbidas frecuentes, nun rexistro formal 

ou neutro e sempre que as condicións acústicas sexan boas e a mensaxe non estea 

distorsionada. 

r) Elaborar textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en situacións de 

comunicacións habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, público ou profesional, 

desenvolvendo estratexias estruturadas de composición, e aplica estratexias de 

lectura comprensiva. 

 

s) Ler o texto de xeito comprensivo, recoñecendo os seus trazos básicos, o seu 

contido global, e analizouse a súa intención e o seu contexto. 

t) Identificar as ideas fundamentais e a intención comunicativa básica do texto. 
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u) Identificar estruturas gramaticais básicas e un repertorio limitado de ex- presións, 

frases, palabras e marcadores de discurso lineais, en situacións habituais fre- 

cuentes, de contido moi predicible. 

v) Completar e reorganizar frases e oracións, atendendo ao propósito comunicativo e 

a normas gramaticais básicas. 

w) Elaborar textos breves e adecuados a un propósito comunicativo, seguindo 

modelos estruturados. 

x) Utilizar o léxico esencial axeitado para situacións frecuentes e para o contexto dos 

ámbitos persoal ou profesional. 

y) Amosar interese pola boa presentación dos textos escritos, respectando as normas 

gramaticais, ortográfcas e tipográfcas, e seguindo sinxelas pautas de revisión. 

z) Utilizar dicionarios impresos e en liña e correctores ortográfcos dos procesadores 

na composición dos textos. 

z2). Amosar unha actitude refexiva acerca da información que supoña calquera tipo 

de discriminación. 
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CONTIDOS BÁSICOS 

 

1. Comprensión e produción de textos orais básicos en lingua inglesa. 

2.Ideas principais en chamadas, mensaxes, ordes e indicacións moi claras. 

3.Descrición xeral de persoas, lugares e obxectos dos ámbitos profesional e público. 

      4.Narración e explicación sobre situacións habituais e frecuentes do presente, do                                      

pasado e do futuro. 

5.Léxico, expresións e frases sinxelas frecuentes para se desenvolver en transaccións e 

xestións cotiás dos ámbitos persoal ou profesional. 

6.Recursos gramaticais. Tempos e formas verbais en presente e pasado; verbos 

principais, modais e auxiliares. Funcións comunicativas asociadas a situacións 

habituais e frecuentes. Elementos lingüísticos fundamentais. Marcadores do discurso 

para iniciar, ordenar e fnalizar. 

7.Pronuncia de fonemas ou grupos fónicos de carácter básico que presenten maior 

dificultade. 

a)Uso de rexistros axeitados nas relacións sociais. 

b)Estratexias fundamentais de comprensión e escoita activa. 

c)Formatos electrónicos máis usuais. 

d) Participación en conversas en lingua inglesa. 

8.Estratexias de comprensión e escoita activa para iniciar, manter e rematar a 

interacción. 

9.Elaboración de mensaxes e textos sinxelos en lingua inglesa. 

10.Comprensión da información global e da idea principal de textos básicos cotiáns, 

dos ámbitos persoal, público ou profesional. 

11.Léxico frecuente para se desenvolver en transaccións e xestións cotiás e sinxelas 

dos ámbitos persoal, público ou profesional. 
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12.Composición de textos escritos moi breves, sinxelos e ben estruturados 

13. Interpretación e elaboración de mensaxes sinxelas escritas en lingua 

inglesa. 

14.Elementos lingüísticos fundamentais atendendo aos tipos de textos, aos contextos 

e aos propósitos comunicativos tendo en conta un enfoque centrado no uso da lingua 

e na súa dimensión social. 

a)Propiedades básicas do texto. 

b)Estratexias e técnicas de compresión de lectura. 

c)Estratexias de planifcación e de corrección escrita. 

d)Estratexias de expresión e de interacción escrita. 

e)Usos sociais da lingua: información xeral, opinión e valoración. 

15.Funcións comunicativas máis habituais dos ámbitos persoal, público ou 

profesional en medios escritos. 

16.Coherencia espacio-temporal e cohesión a través do uso de recursos sinxelos para 

iniciar, desenvolver ou rematar un texto escrito. 

17.Contidos léxico-semánticos sinxelos e básicos da lingua inglesa. 

18.Tempos e formas verbais. Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e 

simul- taneidade. 

19.Estruturas gramaticais básicas. 

20.A oración simple e a oración composta con and/or/but. 

21.Dicionarios impresos e en liña e correctores ortográfcos. 
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Seguiranse as normas establecidas polo DOGA comprobando que o alumnado acada  os 
contidos básicos que figuran. 

Elaboraránse exercicios de carácter periódico (un mínimo de dous por avaliación) para as 
calificacións trimestrais. 

As cualificacións finais virán dadas pola consecución dos obxectivos ao remate do seu 
tempo de duración. 
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PROGRAMACIÓN DE INGLÉS DO CICLO FORMATIVO DE GRAO MEDIO DE 

XESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. Descrición da programación 
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A presente programación baséase no material Office Administration (Ed. Burlington Books) e está adaptada á 

aplicación informática para elaboración de programacións dos módulos profesionais da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e innovación Educativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da 

Xunta de Galicia. 

As distintas seccións (20 en total) do material, foron agrupadas en 5 unidades didácticas. Asemade, esta programación 

está divida en apartados que se corresponden con cada unha das pestanas da aplicación informática. 

Aínda que polas peculiaridades das materias de idiomas a maioría dos Resultados de Aprendizaxe e Criterios de 

Avaliación son tratados en todas as unidades ao longo de todo o curso, nesta programación selecciónanse só naquelas 

unidades onde o Criterio de Avaliación é máis evidente. Por exemplo, os contidos relacionados co recoñecemento de 

mensaxes orais, aínda que traballados durante todo o curso, aparecen avaliados naquelas unidades nas que se 

practica a atención telefónica, mentres que os relacionados con mensaxes escritas avaliaranse principalmente nas 

unidades que tratan de correo postal e faxes. 

Algúns apartados desta programación deben ser completa ou maioritariamente elaborados polo profesorado, 

atendendo ás circunstancias propias, ás do alumnado e ás características do centro. Son aqueles referidos a atención 

á diversidade, actividades complementarias, procesos de recuperación, etc. que adoitan ser propios de cada centro. 

Asemade, o profesorado deberá seleccionar no apartado correspondente cales contidos serán considerados coma 

“mínimo esixible” a cales non. 
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1. IDENTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 

 

Nome do centro: 

IES CAMPO DE SAN ALBERTO – NOIA (A CORUÑA) 

Ano académico: 

2016 /2017 

Familia Profesional: 

Administración e xestión 

Ciclo Formativo: 

Xestión administrativa 

Módulo Profesional: 

MP 0156 Inglés 

Sesións semanais: 

6 

Horas anuais: 

160 

Sesións anuais: 

192 
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2. CONCRECIÓN DO CURRÍCULO EN RELACIÓN COA SÚA ADECUACIÓN ÁS 

CARACTERÍSTICAS DO ÁMBITO PRODUTIVO 

 

Os obxectivos xerais especificados no Decreto 191/2010, referidos ao módulo 

profesional MP0156, desenvolveranse coa fin de que o alumnado adquira a Unidade 

de Competencia 0977_2, concretándose nas competencias profesionais tamén 

especificadas no devandito decreto. 

 

Obxectivos Xerais 

a) Analizar o fluxo de información, así como a tipoloxía e a finalidade dos documentos 

e das comunicacións que se utilizan na empresa, para a súa tramitación.  

b) Analizar os documentos e as comunicacións que se utilizan na empresa e recoñecer 

a súa estrutura, os seus elementos e as súas características, para a súa elaboración.  

c) Identificar e seleccionar as expresións en lingua inglesa propias da empresa, para 

elaborar documentos e comunicacións.  

o) Transmitir comunicacións de xeito oral, telemático ou escrito, adecuadas a cada 

caso e analizando os protocolos de calidade e imaxe empresarial ou institucional, para 

desempeñar as actividades de atención á clientela ou ás persoas usuarias.  

s) Valorar a diversidade de opinións como fonte de enriquecemento, recoñecendo 

outras prácticas, ideas ou crenzas, para resolver problemas e tomar decisións.  

 

Competencias profesionais 

a) Tramitar documentos e comunicacións internas ou externas nos circuítos de 

información da empresa.  

b) Elaborar documentos e comunicacións a partir de ordes recibidas ou de información 

obtida.  

m) Manter o espírito de innovación, de mellora dos procesos de produción e de 

actualización de coñecementos no ámbito do seu traballo.  

q) Participar nas actividades da empresa con respecto e con actitude de tolerancia.  

r) Adaptarse a diferentes postos de traballo e a novas situacións laborais orixinadas 

por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos produtivos.  

s) Participar no traballo en equipo respectando a xerarquía definida na organización.  
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3. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

3.a Secuenciación, Título, Descrición e Duración 

 

UD Título Descrición Sesións 

1 A NEW JOB Chegada a un novo posto de traballo. 41 

2 OFFICE BASICS 
Rutinas e actividades básicas nunha 

oficina. 
37 

3 
INTERACTING WITH 

OTHERS 
Atención telefónica, reunións e queixas. 38 

4 
OUTSIDE THE 

OFFICE 

Transportes e exposicións. Actividades 

fóra da oficina. 
46 

5 TECHNOLOGIES Ordenadores, controis e banca. 30 

Duración total 192 
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3.b Relación dos Resultados de Aprendizaxe, Criterios de Avaliación, Bloques de 

Contidos e contidos coas Unidades Didácticas e as súas Actividades 

RA e CA U1 U2 U3 U4 U5 

RA 1 Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos en lingua estándar, e 

analiza o contido global da mensaxe en relación cos recursos lingüísticos correspondentes.      

CA1.1. Situouse a mensaxe no seu contexto.

    

CA1.2. Identificouse a idea principal da mensaxe.

    

CA1.3. Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio oral.

    

CA1.4. Extraeuse información específica en mensaxes relacionadas con aspectos da vida profesional e cotiá.

     

CA1.5. Estableceuse a secuencia dos elementos constituíntes da mensaxe.

    

CA1.6. Identificáronse as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido por un medio de comunicación, 

emitido en lingua estándar e articulado con claridade.

    

CA1.7. Recoñecéronse as instrucións orais e seguíronse as indicacións.

     

CA1.8. Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe, mesmo sen entender todos os seus 
elementos.

    

BC 1 Análise de mensaxes orais.      

C 1.1 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás.      

RA 2 Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar comprensivamente os seus 

contidos.      

CA2.1. Seleccionáronse os materiais de consulta e dicionarios. 

     

CA2.2. Léronse comprensivamente textos sinxelos. 

     

CA2.3. Interpretouse o contido global da mensaxe. 

    

CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira. 

     

CA2.5. Identificouse a terminoloxía utilizada. 

     

CA2.6. Realizáronse traducións de textos sinxelos utilizando material de apoio, en caso necesario. 

     

CA2.7. Interpretouse a mensaxe recibida a través de soportes telemáticos: correo electrónico, fax, etc. 

    

BC 2 Interpretación de mensaxes escritas.      

C 2.1 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns.      

C 2.2 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.     

C 2.3 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.      

RA 3. Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas 
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profesionais. 

CA3.1. Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. 

    

CA3.2. Comunicouse utilizando fórmulas, nexos e estratexias de interacción. 

     

CA3.3. Utilizáronse normas de protocolo en presentacións. 

     

CA3.4. Describíronse feitos breves e imprevistos relacionados coa profesión. 

    

CA3.5. Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. 

     

CA3.6. Expresáronse sentimentos, ideas ou opinións. 

    

CA3.7. Enumeráronse as actividades da tarefa profesional. 

    

CA3.8. Describiuse e estableceuse a secuencia dun proceso de traballo da competencia propia. 

    

CA3.9. Xustificouse a aceptación ou o rexeitamento de propostas realizadas. 

    

CA3.10. Argumentouse a elección dunha determinada opción ou dun procedemento de traballo. 

     

CA3.11. Solicitouse a reformulación do discurso ou de parte del cando se considerou necesario. 

    

BC 3 Produción de mensaxes orais.      

C 3.1 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais.     

C 3.2 Terminoloxía específica do sector administrativo e financeiro.      

C 3.3 Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, 

oracións de relativo e estilo indirecto.
     

C 3.4 Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias, suxestións, argumentacións e instrucións.      

C 3.5 Fonemas: sons e fonemas vocálicos (e as súas combinacións) e consonánticos (e as súas agrupacións).     

C 3.6 Marcadores lingüísticos de relacións sociais: normas de cortesía e diferenzas de rexistro.     

C 3.7 Mantemento e seguimento do discurso oral.     

RA 4. Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade. 

     

CA4.1. Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais. 

     

CA4.2. Organizouse a información coherentemente e con cohesión. 

     

RA e CA U1 U2 U3 U4 U5 

CA4.3. Realizáronse resumos de textos relacionados co propio contorno profesional. 

    

CA4.4. Formalizouse documentación específica do campo profesional propio. 

     

CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de documentos. 
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CA4.6. Resumíronse as ideas principais de informacións dadas, utilizando os seus propios recursos lingüísticos. 

    

CA4.7. Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore. 

    

BC 4 Emisión de textos escritos.      

C 4.1 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns.      

C 4.2 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.      

C 4.3 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.     

C 4.4 Coherencia textual.      

RA 5. Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as 
relacións características do país da lingua estranxeira. 

     

CA5.1. Definíronse os trazos máis salientables dos costumes da comunidade onde se fale a lingua estranxeira. 

    

CA5.2. Describíronse e aplicáronse as normas e os protocolos de relación social propios do país. 

    

CA5.3. Identificáronse as crenzas e os valores propios da comunidade onde se fale a lingua estranxeira. 

    

CA5.4. Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector, en calquera tipo de texto. 

     

CA5.5. Aplicáronse as normas de relación social e os protocolos propios do país da lingua estranxeira. 

    

BC 5 Identificación e interpretación dos elementos culturais máis significativos dos países da lingua 

inglesa.      

C 5.1 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.     

C 5.2 Coñecemento dos elementos culturais máis salientables nos países onde se fale a lingua inglesa.      

C 5.3 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiran un comportamento socioprofesional, co fin de 

proxectar unha boa imaxe da empresa.
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4. DESEÑO DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

4.a Actividades e Obxectivos Específicos 

 

UNIDADE 1: A NEW JOB (41 sesións) 

 

Actividade 1 – Looking for a new job (22 sesións) 

Descrición: 

Presentación do módulo, preparación dun CV e dunha entrevista de traballo. 

 

Obxectivos específicos: 

O 1.1 – Elaborar un CV. 

O 1.2 – Solicitar unha entrevista de traballo. 

O 1.3 – Asistir a unha entrevista de traballo. 

 

Actividade 2 – People in the office (9 sesións) 

Descrición: 

Coñecemento dos distintos postos e persoas na empresa. 

 

Obxectivos específicos: 

O 2.1 – Coñecer e relacionar os postos de traballo coas tarefas propias de cada un 

deles e situalos dentro do edificio. 

O 2.2 – Presentarse na nova empresa, empregando os costumes e características 

culturais dos países de fala inglesa. 

O 2.3 – Comprender e manter unha conversa con alguén que visita a oficina. 

O 2.4 – Coñecer os pasos a seguir á hora de recibir unha visita. 
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Actividade 3 – The office (10 sesións) 

Descrición: 

Coñecemento das distintas empresas e departamentos que pode haber nun mesmo 

edificio de oficinas e organización da nosa oficina. 

 

Obxectivos específicos: 

O 3.1 – Entender un directorio nun edificio de oficinas. 

O 3.2 – Coñecer as funcións dos distintos departamentos e situalos. 

O 3.3 – Pedir e ofrecer indicacións para chegar aos distintos lugares da oficina. 

O 3.4 – Entender e elaborar planos para orientarse. 

O 3.5 – Recapitular e revisar os contidos da unidade. 
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UNIDADE 2: OFFICE BASICS (37 sesións) 

 

Actividade 1 – Routines and supplies (18 sesións) 

Descrición: 

Materiais e actividades rutineiras no posto de traballo nunha oficina. 

 

Obxectivos específicos. 

O 1.1 – Dicir en que momento (hora, día) se realizan distintas actividades na oficina. 

O 1.2 – Encargar material de oficina. 

O 1.3 – Organizar e ordenar a oficina. 

 

Actividade 2 – Photocopying and faxes (9 sesións) 

Descrición: 

Vocabulario, expresións e elementos do lugar de traballo para o duplicado e envío de 

documentos escritos. 

 

Obxectivos específicos: 

O 2.1 – Facer fotocopias. 

O 2.2 – Enviar faxes. 

 

Actividade 3 – Handling mail (10 sesións) 

Descrición: 

Manexo do correo entrante e saínte. 

 

Obxectivos específicos: 

O 3.1 – Atender e xestionar o correo entrante. 

O 3.2 – Atender e xestionar o correo saínte. 

O 3.3 – Recoñecer distintos tipos de documentos. 

O 3.4 – Recapitular e revisar os contidos da unidade. 
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UNIDADE 3: INTERACTING WITH OTHERS (38 sesións) 

 

Actividade 1 – On the phone (19 sesións) 

Descrición: 

Atención telefónica. 

 

Obxectivos específicos. 

O 1.1 – Recibir chamadas e coller mensaxes. 

O 1.2 – Atender solicitudes telefónicas. 

O 1.3 – Facer solicitudes telefónicas. 

 

Actividade 2 – Meetings (9 sesións) 

Descrición: 

Programación de reunións. 

 

Obxectivos específicos: 

O 2.1 – Organizar e programar unha reunión. 

O 2.2 – Modificar programacións e horarios. 

 

Actividade 3 – Customer complaints (10 sesións) 

Descrición: 

Atención ao cliente. 

 

Obxectivos específicos: 

O 3.1 – Recibir queixas dos clientes. 

O 3.2 – Manexar e xestionar as reclamacións. 

O 3.3 – Recapitular e revisar os contidos da unidade. 
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UNIDADE 4: OUTSIDE THE OFFICE (46 sesións) 

 

Actividade 1 – Exhibitions (9 sesións) 

Descrición: 

Organización e asistencia a exposicións e eventos fóra da oficina. 

 

Obxectivos específicos. 

O 1.1 – Coñecer países e nacionalidades. 

O 1.2 – Describir o clima. 

O 1.3 – Ter pequenas conversas. 

O 1.4 – Pedir e dar indicacións a outras persoas. 

 

Actividade 2 – Reservations (28 sesións) 

Descrición: 

Realización de todo tipo de reservas e xestión das mesmas. 

 

Obxectivos específicos: 

O 2.1 – Reservar voos e xestionar imprevistos no aeroporto. 

O 2.2 – Seleccionar hoteis e facer as reservas. 

O 2.3 – Reservar billetes de tren. 

O 2.4 – Alugar un coche. 

 

Actividade 3 – At the restaurant (9 sesións) 

Descrición: 

Comidas, menús e actitude nun restaurante. 

 

Obxectivos específicos: 

O 3.1 – Comprender un menú. 
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O 3.2 – Coñecer e empregar expresións habituais nun restaurante. 

O 3.3 – Pedir a comida. 

O 3.4 – Recapitular e revisar os contidos da unidade. 



439 

439 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

UNIDADE 5: TECHNOLOGIES (30 sesións) 

 

Actividade 1 – Computers (10 sesións) 

Descrición: 

Utilización de ordenadores. 

 

Obxectivos específicos. 

O 1.1 – Procurar información na internet. 

O 1.2 – Preparar unha presentación. 

 

 

Actividade 2 – Attendance and security(9 sesións) 

Descrición: 

Rexistros de asistencia e cuestións de seguridade. 

 

Obxectivos específicos: 

O 2.1 – Controlar o horario laboral e vacacións. 

O 2.2 – Coñecer medios e medidas de seguridade no traballo. 

 

Actividade 3 – At the bank (11 sesións) 

Descrición: 

Xestións bancarias. 

 

Obxectivos específicos: 

O 3.1 – Coñecer as distintas transaccións bancarias dunha empresa. 

O 3.2 – Interactuar co banco dende a empresa. 

O 3.3 – Recapitular e revisar os contidos da unidade. 
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4.b Relación dos RA, CA, BC e contidos coas actividades 

UNIDADE 1 – A NEW JOB 

RA e CA U1 A1 A2 A3 

RA 1 Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos en lingua estándar, e 

analiza o contido global da mensaxe en relación cos recursos lingüísticos correspondentes.
    

CA1.1. Situouse a mensaxe no seu contexto.

   

CA1.2. Identificouse a idea principal da mensaxe.

   

CA1.3. Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio oral.

   

CA1.4. Extraeuse información específica en mensaxes relacionadas con aspectos da vida profesional e cotiá.

   

CA1.5. Estableceuse a secuencia dos elementos constituíntes da mensaxe.

    

CA1.6. Identificáronse as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido por un medio de comunicación, 

emitido en lingua estándar e articulado con claridade.

   

CA1.7. Recoñecéronse as instrucións orais e seguíronse as indicacións.

    

CA1.8. Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe, mesmo sen entender todos os seus 
elementos.

   

BC 1 Análise de mensaxes orais.     

C 1.1 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás.     

RA 2 Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar comprensivamente os seus 

contidos.
    

CA2.1. Seleccionáronse os materiais de consulta e dicionarios. 

    

CA2.2. Léronse comprensivamente textos sinxelos. 

   

CA2.3. Interpretouse o contido global da mensaxe. 

    

CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira. 

   

CA2.5. Identificouse a terminoloxía utilizada. 

   

CA2.6. Realizáronse traducións de textos sinxelos utilizando material de apoio, en caso necesario. 

    

CA2.7. Interpretouse a mensaxe recibida a través de soportes telemáticos: correo electrónico, fax, etc. 

   

BC 2 Interpretación de mensaxes escritas.     

C 2.1 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns.     

C 2.2 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.    
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C 2.3 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.     

RA 3. Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas 
profesionais. 

    

CA3.1. Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. 

   

CA3.2. Comunicouse utilizando fórmulas, nexos e estratexias de interacción. 

    

CA3.3. Utilizáronse normas de protocolo en presentacións. 

   

CA3.4. Describíronse feitos breves e imprevistos relacionados coa profesión. 

   

CA3.5. Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. 

   

CA3.6. Expresáronse sentimentos, ideas ou opinións. 

   

CA3.7. Enumeráronse as actividades da tarefa profesional. 

   

CA3.8. Describiuse e estableceuse a secuencia dun proceso de traballo da competencia propia. 

   

CA3.9. Xustificouse a aceptación ou o rexeitamento de propostas realizadas. 

   

CA3.10. Argumentouse a elección dunha determinada opción ou dun procedemento de traballo. 

   

CA3.11. Solicitouse a reformulación do discurso ou de parte del cando se considerou necesario. 

    

BC 3 Produción de mensaxes orais.     

C 3.1 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais.    

C 3.2 Terminoloxía específica do sector administrativo e financeiro.     

C 3.3 Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, 

oracións de relativo e estilo indirecto.
   

C 3.4 Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias, suxestións, argumentacións e instrucións.    

C 3.5 Fonemas: sons e fonemas vocálicos (e as súas combinacións) e consonánticos (e as súas agrupacións).     

C 3.6 Marcadores lingüísticos de relacións sociais: normas de cortesía e diferenzas de rexistro.     

C 3.7 Mantemento e seguimento do discurso oral.     

RA 4. Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade. 

    

CA4.1. Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais. 

    

CA4.2. Organizouse a información coherentemente e con cohesión. 

   

RA e CA U1 A1 A2 A3 

CA4.3. Realizáronse resumos de textos relacionados co propio contorno profesional. 
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CA4.4. Formalizouse documentación específica do campo profesional propio. 

   

CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de documentos. 

   

CA4.6. Resumíronse as ideas principais de informacións dadas, utilizando os seus propios recursos lingüísticos. 

   

CA4.7. Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore. 

   

BC 4 Emisión de textos escritos.     

C 4.1 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns.     

C 4.2 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.    

C 4.3 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.    

C 4.4 Coherencia textual.    

RA 5. Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as 
relacións características do país da lingua estranxeira. 

   

CA5.1. Definíronse os trazos máis salientables dos costumes da comunidade onde se fale a lingua estranxeira. 

   

CA5.2. Describíronse e aplicáronse as normas e os protocolos de relación social propios do país. 

   

CA5.3. Identificáronse as crenzas e os valores propios da comunidade onde se fale a lingua estranxeira. 

   

CA5.4. Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector, en calquera tipo de texto. 

   

CA5.5. Aplicáronse as normas de relación social e os protocolos propios do país da lingua estranxeira. 

   

BC 5 Identificación e interpretación dos elementos culturais máis significativos dos países da lingua 

inglesa
   

C 5.1 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.    

C 5.2 Coñecemento dos elementos culturais máis salientables nos países onde se fale a lingua inglesa.    

C 5.3 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiran un comportamento socioprofesional, co fin de 

proxectar unha boa imaxe da empresa.
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UNIDADE 2 – OFFICE BASICS 

 

RA e CA U2 A1 A2 A3 

RA 1 Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos en lingua estándar, e 

analiza o contido global da mensaxe en relación cos recursos lingüísticos correspondentes.
   

CA1.1. Situouse a mensaxe no seu contexto.

   

CA1.2. Identificouse a idea principal da mensaxe.

   

CA1.3. Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio oral.

   

CA1.4. Extraeuse información específica en mensaxes relacionadas con aspectos da vida profesional e cotiá.

   

CA1.5. Estableceuse a secuencia dos elementos constituíntes da mensaxe.

   

CA1.6. Identificáronse as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido por un medio de comunicación, 

emitido en lingua estándar e articulado con claridade.

   

CA1.7. Recoñecéronse as instrucións orais e seguíronse as indicacións.

   

CA1.8. Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe, mesmo sen entender todos os seus 
elementos.

   

BC 1 Análise de mensaxes orais.    

C 1.1 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás.    

RA 2 Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar comprensivamente os seus 

contidos.
    

CA2.1. Seleccionáronse os materiais de consulta e dicionarios. 

   

CA2.2. Léronse comprensivamente textos sinxelos. 

   

CA2.3. Interpretouse o contido global da mensaxe. 

   

CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira. 

   

CA2.5. Identificouse a terminoloxía utilizada. 

   

CA2.6. Realizáronse traducións de textos sinxelos utilizando material de apoio, en caso necesario. 

   

CA2.7. Interpretouse a mensaxe recibida a través de soportes telemáticos: correo electrónico, fax, etc. 

    

BC 2 Interpretación de mensaxes escritas.     

C 2.1 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns.     

C 2.2 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.     
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C 2.3 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.     

RA 3. Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas 
profesionais. 

   

CA3.1. Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. 

   

CA3.2. Comunicouse utilizando fórmulas, nexos e estratexias de interacción. 

   

CA3.3. Utilizáronse normas de protocolo en presentacións. 

   

CA3.4. Describíronse feitos breves e imprevistos relacionados coa profesión. 

   

CA3.5. Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. 

   

CA3.6. Expresáronse sentimentos, ideas ou opinións. 

   

CA3.7. Enumeráronse as actividades da tarefa profesional. 

   

CA3.8. Describiuse e estableceuse a secuencia dun proceso de traballo da competencia propia. 

   

CA3.9. Xustificouse a aceptación ou o rexeitamento de propostas realizadas. 

   

CA3.10. Argumentouse a elección dunha determinada opción ou dun procedemento de traballo. 

   

CA3.11. Solicitouse a reformulación do discurso ou de parte del cando se considerou necesario. 

   

BC 3 Produción de mensaxes orais.    

C 3.1 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais.    

C 3.2 Terminoloxía específica do sector administrativo e financeiro.    

C 3.3 Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, 

oracións de relativo e estilo indirecto.
   

C 3.4 Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias, suxestións, argumentacións e instrucións.    

C 3.5 Fonemas: sons e fonemas vocálicos (e as súas combinacións) e consonánticos (e as súas agrupacións).    

C 3.6 Marcadores lingüísticos de relacións sociais: normas de cortesía e diferenzas de rexistro.    

C 3.7 Mantemento e seguimento do discurso oral.    

RA 4. Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade. 

   

CA4.1. Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais. 

   

CA4.2. Organizouse a información coherentemente e con cohesión. 

   

RA e CA U2 A1 A2 A3 

CA4.3. Realizáronse resumos de textos relacionados co propio contorno profesional. 

   



445 

445 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

CA4.4. Formalizouse documentación específica do campo profesional propio. 

   

CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de documentos. 

   

CA4.6. Resumíronse as ideas principais de informacións dadas, utilizando os seus propios recursos lingüísticos. 

   

CA4.7. Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore. 

   

BC 4 Emisión de textos escritos.    

C 4.1 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns.    

C 4.2 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.    

C 4.3 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.    

C 4.4 Coherencia textual.    

RA 5. Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as 
relacións características do país da lingua estranxeira. 

    

CA5.1. Definíronse os trazos máis salientables dos costumes da comunidade onde se fale a lingua estranxeira. 

   

CA5.2. Describíronse e aplicáronse as normas e os protocolos de relación social propios do país. 

    

CA5.3. Identificáronse as crenzas e os valores propios da comunidade onde se fale a lingua estranxeira. 

   

CA5.4. Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector, en calquera tipo de texto. 

   

CA5.5. Aplicáronse as normas de relación social e os protocolos propios do país da lingua estranxeira. 

    

BC 5 Identificación e interpretación dos elementos culturais máis significativos dos países da lingua 

inglesa.
    

C 5.1 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.    

C 5.2 Coñecemento dos elementos culturais máis salientables nos países onde se fale a lingua inglesa.     

C 5.3 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiran un comportamento socioprofesional, co fin de 

proxectar unha boa imaxe da empresa.
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UNIDADE 3 – INTERACTING WITH OTHERS 

 

RA e CA U3 A1 A2 A3 

RA 1 Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos en lingua estándar, e 

analiza o contido global da mensaxe en relación cos recursos lingüísticos correspondentes.
    

CA1.1. Situouse a mensaxe no seu contexto.

    

CA1.2. Identificouse a idea principal da mensaxe.

    

CA1.3. Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio oral.

    

CA1.4. Extraeuse información específica en mensaxes relacionadas con aspectos da vida profesional e cotiá.

    

CA1.5. Estableceuse a secuencia dos elementos constituíntes da mensaxe.

   

CA1.6. Identificáronse as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido por un medio de comunicación, 
emitido en lingua estándar e articulado con claridade.

   

CA1.7. Recoñecéronse as instrucións orais e seguíronse as indicacións.

   

CA1.8. Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe, mesmo sen entender todos os seus 

elementos.

   

BC 1 Análise de mensaxes orais.     

C 1.1 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás.     

RA 2 Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar comprensivamente os seus 

contidos.
    

CA2.1. Seleccionáronse os materiais de consulta e dicionarios. 

   

CA2.2. Léronse comprensivamente textos sinxelos. 

   

CA2.3. Interpretouse o contido global da mensaxe. 

    

CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira. 

   

CA2.5. Identificouse a terminoloxía utilizada. 

   

CA2.6. Realizáronse traducións de textos sinxelos utilizando material de apoio, en caso necesario. 

   

CA2.7. Interpretouse a mensaxe recibida a través de soportes telemáticos: correo electrónico, fax, etc. 

    

BC 2 Interpretación de mensaxes escritas.     

C 2.1 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns.    

C 2.2 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.     

C 2.3 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.    
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RA 3. Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas 
profesionais. 

    

CA3.1. Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. 

    

CA3.2. Comunicouse utilizando fórmulas, nexos e estratexias de interacción. 

   

CA3.3. Utilizáronse normas de protocolo en presentacións. 

   

CA3.4. Describíronse feitos breves e imprevistos relacionados coa profesión. 

    

CA3.5. Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. 

    

CA3.6. Expresáronse sentimentos, ideas ou opinións. 

   

CA3.7. Enumeráronse as actividades da tarefa profesional. 

   

CA3.8. Describiuse e estableceuse a secuencia dun proceso de traballo da competencia propia. 

   

CA3.9. Xustificouse a aceptación ou o rexeitamento de propostas realizadas. 

    

CA3.10. Argumentouse a elección dunha determinada opción ou dun procedemento de traballo. 

   

CA3.11. Solicitouse a reformulación do discurso ou de parte del cando se considerou necesario. 

   

BC 3 Produción de mensaxes orais.     

C 3.1 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais.    

C 3.2 Terminoloxía específica do sector administrativo e financeiro.    

C 3.3 Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, 

oracións de relativo e estilo indirecto.
    

C 3.4 Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias, suxestións, argumentacións e instrucións.     

C 3.5 Fonemas: sons e fonemas vocálicos (e as súas combinacións) e consonánticos (e as súas agrupacións).     

C 3.6 Marcadores lingüísticos de relacións sociais: normas de cortesía e diferenzas de rexistro.     

C 3.7 Mantemento e seguimento do discurso oral.    

RA 4. Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade. 

    

CA4.1. Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais. 

   

CA4.2. Organizouse a información coherentemente e con cohesión. 

    

CA4.3. Realizáronse resumos de textos relacionados co propio contorno profesional. 

   

RA e CA U3 A1 A2 A3 

CA4.4. Formalizouse documentación específica do campo profesional propio. 
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CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de documentos. 

   

CA4.6. Resumíronse as ideas principais de informacións dadas, utilizando os seus propios recursos lingüísticos. 

   

CA4.7. Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore. 

    

BC 4 Emisión de textos escritos.     

C 4.1 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns.    

C 4.2 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.     

C 4.3 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.    

C 4.4 Coherencia textual.     

RA 5. Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as 
relacións características do país da lingua estranxeira. 

    

CA5.1. Definíronse os trazos máis salientables dos costumes da comunidade onde se fale a lingua estranxeira. 

   

CA5.2. Describíronse e aplicáronse as normas e os protocolos de relación social propios do país. 

   

CA5.3. Identificáronse as crenzas e os valores propios da comunidade onde se fale a lingua estranxeira. 

   

CA5.4. Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector, en calquera tipo de texto. 

    

CA5.5. Aplicáronse as normas de relación social e os protocolos propios do país da lingua estranxeira. 

    

BC 5 Identificación e interpretación dos elementos culturais máis significativos dos países da lingua 

inglesa.
    

C 5.1 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.     

C 5.2 Coñecemento dos elementos culturais máis salientables nos países onde se fale a lingua inglesa.     

C 5.3 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiran un comportamento socioprofesional, co fin de 

proxectar unha boa imaxe da empresa.
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UNIDADE 4 – OUTSIDE THE OFFICE 

 

RA e CA U4 A1 A2 A3 

RA 1 Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos en lingua estándar, e 

analiza o contido global da mensaxe en relación cos recursos lingüísticos correspondentes.
   

CA1.1. Situouse a mensaxe no seu contexto.

   

CA1.2. Identificouse a idea principal da mensaxe.

   

CA1.3. Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio oral.

   

CA1.4. Extraeuse información específica en mensaxes relacionadas con aspectos da vida profesional e cotiá.

   

CA1.5. Estableceuse a secuencia dos elementos constituíntes da mensaxe.

   

CA1.6. Identificáronse as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido por un medio de comunicación, 
emitido en lingua estándar e articulado con claridade.

   

CA1.7. Recoñecéronse as instrucións orais e seguíronse as indicacións.

   

CA1.8. Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe, mesmo sen entender todos os seus 

elementos.

   

BC 1 Análise de mensaxes orais.    

C 1.1 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás.    

RA 2 Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar comprensivamente os seus 

contidos.
    

CA2.1. Seleccionáronse os materiais de consulta e dicionarios. 

   

CA2.2. Léronse comprensivamente textos sinxelos. 

   

CA2.3. Interpretouse o contido global da mensaxe. 

    

CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira. 

   

CA2.5. Identificouse a terminoloxía utilizada. 

   

CA2.6. Realizáronse traducións de textos sinxelos utilizando material de apoio, en caso necesario. 

   

CA2.7. Interpretouse a mensaxe recibida a través de soportes telemáticos: correo electrónico, fax, etc. 

    

BC 2 Interpretación de mensaxes escritas.     

C 2.1 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns.    

C 2.2 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.     

C 2.3 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.    
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RA 3. Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas 
profesionais. 

    

CA3.1. Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. 

   

CA3.2. Comunicouse utilizando fórmulas, nexos e estratexias de interacción. 

   

CA3.3. Utilizáronse normas de protocolo en presentacións. 

   

CA3.4. Describíronse feitos breves e imprevistos relacionados coa profesión. 

   

CA3.5. Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. 

   

CA3.6. Expresáronse sentimentos, ideas ou opinións. 

    

CA3.7. Enumeráronse as actividades da tarefa profesional. 

   

CA3.8. Describiuse e estableceuse a secuencia dun proceso de traballo da competencia propia. 

   

CA3.9. Xustificouse a aceptación ou o rexeitamento de propostas realizadas. 

    

CA3.10. Argumentouse a elección dunha determinada opción ou dun procedemento de traballo. 

    

CA3.11. Solicitouse a reformulación do discurso ou de parte del cando se considerou necesario. 

   

BC 3 Produción de mensaxes orais.     

C 3.1 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais.     

C 3.2 Terminoloxía específica do sector administrativo e financeiro.    

C 3.3 Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, 

oracións de relativo e estilo indirecto.
    

C 3.4 Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias, suxestións, argumentacións e instrucións.     

C 3.5 Fonemas: sons e fonemas vocálicos (e as súas combinacións) e consonánticos (e as súas agrupacións).     

C 3.6 Marcadores lingüísticos de relacións sociais: normas de cortesía e diferenzas de rexistro.    

C 3.7 Mantemento e seguimento do discurso oral.    

RA 4. Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade. 

   

CA4.1. Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais. 

   

CA4.2. Organizouse a información coherentemente e con cohesión. 

   

CA4.3. Realizáronse resumos de textos relacionados co propio contorno profesional. 

   

RA e CA U4 A1 A2 A3 

CA4.4. Formalizouse documentación específica do campo profesional propio. 
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CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de documentos. 

   

CA4.6. Resumíronse as ideas principais de informacións dadas, utilizando os seus propios recursos lingüísticos. 

   

CA4.7. Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore. 

   

BC 4 Emisión de textos escritos.    

C 4.1 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns.    

C 4.2 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.    

C 4.3 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.    

C 4.4 Coherencia textual.    

RA 5. Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as 
relacións características do país da lingua estranxeira. 

    

CA5.1. Definíronse os trazos máis salientables dos costumes da comunidade onde se fale a lingua estranxeira. 

    

CA5.2. Describíronse e aplicáronse as normas e os protocolos de relación social propios do país. 

    

CA5.3. Identificáronse as crenzas e os valores propios da comunidade onde se fale a lingua estranxeira. 

   

CA5.4. Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector, en calquera tipo de texto. 

   

CA5.5. Aplicáronse as normas de relación social e os protocolos propios do país da lingua estranxeira. 

    

BC 5 Identificación e interpretación dos elementos culturais máis significativos dos países da lingua 

inglesa.
    

C 5.1 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.    

C 5.2 Coñecemento dos elementos culturais máis salientables nos países onde se fale a lingua inglesa.     

C 5.3 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiran un comportamento socioprofesional, co fin de 

proxectar unha boa imaxe da empresa.
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UNIDADE 5 – TECHNOLOGIES 

 

RA e CA U5 A1 A2 A3 

RA 1 Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos en lingua estándar, e 

analiza o contido global da mensaxe en relación cos recursos lingüísticos correspondentes.
   

CA1.1. Situouse a mensaxe no seu contexto.

   

CA1.2. Identificouse a idea principal da mensaxe.

   

CA1.3. Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio oral.

   

CA1.4. Extraeuse información específica en mensaxes relacionadas con aspectos da vida profesional e cotiá.

   

CA1.5. Estableceuse a secuencia dos elementos constituíntes da mensaxe.

   

CA1.6. Identificáronse as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido por un medio de comunicación, 
emitido en lingua estándar e articulado con claridade.

   

CA1.7. Recoñecéronse as instrucións orais e seguíronse as indicacións.

   

CA1.8. Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe, mesmo sen entender todos os seus 

elementos.

   

BC 1 Análise de mensaxes orais.    

C 1.1 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás.    

RA 2 Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar comprensivamente os seus 

contidos.
    

CA2.1. Seleccionáronse os materiais de consulta e dicionarios. 

    

CA2.2. Léronse comprensivamente textos sinxelos. 

   

CA2.3. Interpretouse o contido global da mensaxe. 

   

CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira. 

   

CA2.5. Identificouse a terminoloxía utilizada. 

    

CA2.6. Realizáronse traducións de textos sinxelos utilizando material de apoio, en caso necesario. 

    

CA2.7. Interpretouse a mensaxe recibida a través de soportes telemáticos: correo electrónico, fax, etc. 

   

BC 2 Interpretación de mensaxes escritas.     

C 2.1 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns.     

C 2.2 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.    

C 2.3 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.    
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RA 3. Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas 
profesionais. 

   

CA3.1. Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. 

   

CA3.2. Comunicouse utilizando fórmulas, nexos e estratexias de interacción. 

   

CA3.3. Utilizáronse normas de protocolo en presentacións. 

   

CA3.4. Describíronse feitos breves e imprevistos relacionados coa profesión. 

   

CA3.5. Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. 

   

CA3.6. Expresáronse sentimentos, ideas ou opinións. 

   

CA3.7. Enumeráronse as actividades da tarefa profesional. 

   

CA3.8. Describiuse e estableceuse a secuencia dun proceso de traballo da competencia propia. 

   

CA3.9. Xustificouse a aceptación ou o rexeitamento de propostas realizadas. 

   

CA3.10. Argumentouse a elección dunha determinada opción ou dun procedemento de traballo. 

   

CA3.11. Solicitouse a reformulación do discurso ou de parte del cando se considerou necesario. 

   

BC 3 Produción de mensaxes orais.    

C 3.1 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais..    

C 3.2 Terminoloxía específica do sector administrativo e financeiro.    

C 3.3 Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, 

oracións de relativo e estilo indirecto.
   

C 3.4 Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias, suxestións, argumentacións e instrucións.    

C 3.5 Fonemas: sons e fonemas vocálicos (e as súas combinacións) e consonánticos (e as súas agrupacións).    

C 3.6 Marcadores lingüísticos de relacións sociais: normas de cortesía e diferenzas de rexistro.    

C 3.7 Mantemento e seguimento do discurso oral.    

RA 4. Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade. 

    

CA4.1. Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais. 

   

CA4.2. Organizouse a información coherentemente e con cohesión. 

   

CA4.3. Realizáronse resumos de textos relacionados co propio contorno profesional. 

   

RA e CA U5 A1 A2 A3 

CA4.4. Formalizouse documentación específica do campo profesional propio. 
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CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de documentos. 

   

CA4.6. Resumíronse as ideas principais de informacións dadas, utilizando os seus propios recursos lingüísticos. 

   

CA4.7. Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore. 

   

BC 4 Emisión de textos escritos.     

C 4.1 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns.     

C 4.2 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.     

C 4.3 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.    

C 4.4 Coherencia textual.    

RA 5. Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as 
relacións características do país da lingua estranxeira. 

   

CA5.1. Definíronse os trazos máis salientables dos costumes da comunidade onde se fale a lingua estranxeira. 

   

CA5.2. Describíronse e aplicáronse as normas e os protocolos de relación social propios do país. 

   

CA5.3. Identificáronse as crenzas e os valores propios da comunidade onde se fale a lingua estranxeira. 

   

CA5.4. Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector, en calquera tipo de texto. 

   

CA5.5. Aplicáronse as normas de relación social e os protocolos propios do país da lingua estranxeira. 

   

BC 5 Identificación e interpretación dos elementos culturais máis significativos dos países da lingua 

inglesa.
   

C 5.1 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.    

C 5.2 Coñecemento dos elementos culturais máis salientables nos países onde se fale a lingua inglesa.    

C 5.3 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiran un comportamento socioprofesional, co fin de 

proxectar unha boa imaxe da empresa.
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4.c CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Neste apartado o profesorado deberá decidir cales contidos serán mínimos esixibles e cales non. Asemade, o peso na 

cualificación de cada un dos criterios de avaliación pode ser modificada a criterio do profesorado. 

 

Ao final de cada unidade, indícase, a modo de exemplo, exercicios concretos para a avaliación que están incluídos nos 

materiais de Burlington Professional Modules: Office Administration. Estes materiais inclúen infinidade de exercicios e 

actividades que poden tamén servir perfectamente para a avaliación do alumnado. 

 

 

UNIDADE 1 – A NEW JOB 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
MÍNIMOS 

ESIXIBLES 

PESO (%) 

CUALIFICACIÓN 

CA1.5. Estableceuse a secuencia dos elementos 

constituíntes da mensaxe. 

LC. 1 – Listening: Discriminación de información. 

(Consellos na radio sobre entrevistas de traballo).  SI / NON 5% 

CA1.6. Identificáronse as ideas principais dun discurso 

sobre un tema coñecido, transmitido por un medio de 

comunicación, emitido en lingua estándar e articulado 

con claridade. 

LC. 1 – Listening: Discriminación de información. 

(Consellos na radio sobre entrevistas de traballo).  SI / NON 5% 

CA1.7. Recoñecéronse as instrucións orais e 

seguíronse as indicacións. 
TO. 1 – Traballo de aula.  SI / NON 5% 

CA2.1. Seleccionáronse os materiais de consulta e 

dicionarios.  
TO. 1 – Traballo de aula.  SI / NON 2% 

CA2.3. Interpretouse o contido global da mensaxe.  
PE. 1 Reading:  Selección de respostas 

(Información a visitantes).  SI / NON 5% 

CA2.6. Realizáronse traducións de textos sinxelos 

utilizando material de apoio, en caso necesario.  

PE. 2 – Reading: Comprensión de vocabulario. 

(Postos de traballo na oficina).  SI / NON 5% 

CA3.1. Identificáronse os rexistros utilizados para a 

emisión da mensaxe.  
PE. 3 – Matching (Interacción na oficina).  SI / NON 5% 

CA3.2. Comunicouse utilizando fórmulas, nexos e 

estratexias de interacción.  
TO. 2 – Conversas e diálogos na aula.  SI / NON 2% 

CA3.3. Utilizáronse normas de protocolo en 

presentacións.  
TO. 2 – Conversas e diálogos na aula.  SI / NON 2% 

CA3.5. Utilizouse correctamente a terminoloxía da 

profesión.  

LC. 3 – Speaking: Diálogos (Interaccións 

profesionais).  SI / NON 3% 

CA3.6. Expresáronse sentimentos, ideas ou opinións.  
LC. 3 – Speaking: Diálogos (Interaccións 

profesionais).  SI / NON 3% 

CA3.7. Enumeráronse as actividades da tarefa 

profesional.  

LC. 3 – Speaking: Diálogos (Interaccións 

profesionais).  SI / NON 3% 

CA3.8. Describiuse e estableceuse a secuencia dun 

proceso de traballo da competencia propia.  

LC. 3 – Speaking: Diálogos (Interaccións 

profesionais).  SI / NON 3% 

CA3.10. Argumentouse a elección dunha determinada 

opción ou dun procedemento de traballo.  

LC. 2 – Speaking: Pairwork (Entrevista de 

traballo).  SI / NON 5% 

CA3.11. Solicitouse a reformulación do discurso ou de 

parte del cando se considerou necesario.  

LC. 2 – Speaking: Pairwork (Entrevista de 

traballo).  SI / NON 5% 
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CA4.1. Redactáronse textos breves relacionados con 

aspectos cotiáns e profesionais.  
PE. 4 – Writing: Completar (Tarxeta profesional).  SI / NON 5% 

CA4.2. Organizouse a información coherentemente e 

con cohesión.  

PE. 5 – Writing: Preguntas abertas. (Rutinas 

profesionais).  SI / NON 5% 

CA4.3. Realizáronse resumos de textos relacionados 

co propio contorno profesional.  

PE. 5 – Writing: Preguntas abertas. (Rutinas 

profesionais).  SI / NON 5% 

CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o 

vocabulario específico na formalización de 

documentos.  

PE. 4 – Writing: Completar (Tarxeta profesional).  SI / NON 5% 

CA4.7. Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do 

documento que se elabore.  
PE. 3 – Matching (Interacción na oficina).  SI / NON 5% 

CA5.1. Definíronse os trazos máis salientables dos 

costumes da comunidade onde se fale a lingua 

estranxeira.  

PE. 3 – Matching (Interacción na oficina).  SI / NON 5% 

CA5.2. Describíronse e aplicáronse as normas e os 

protocolos de relación social propios do país.  

LC. 2 – Speaking: Pairwork (Entrevista de 

traballo).  SI / NON 5% 

CA5.3. Identificáronse as crenzas e os valores propios 

da comunidade onde se fale a lingua estranxeira.  

LC. 2 – Speaking: Pairwork (Entrevista de 

traballo).  SI / NON 2% 

CA5.5. Aplicáronse as normas de relación social e os 

protocolos propios do país da lingua estranxeira.  

LC. 2 – Speaking: Pairwork (Entrevista de 

traballo).  SI / NON 5% 

Total 100% 

 

Proposta de instrumentos de avaliación para a Unidade 1 

 

LC. 1  Student’s book, Page 77, Your Turn 

LC. 2  Student’s book, Page 79, Your Turn 

LC. 3  Student’s book, Page 11, Your Turn 

PE. 1  Test 2, Reading Comprehension, Exercise 1 

PE. 2  Student’s book, Page 109 

PE. 3  Test 10, Say It! 

PE. 4  Workbook, Page 86 

PE. 5  Test 2, Reading Comprehension, Exercise 2 
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UNIDADE 2 – OFFICE BASICS 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
MÍNIMOS 

ESIXIBLES 

PESO (%) 

CUALIFICACIÓN 

CA1.3. Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, 

telefónica ou por outro medio oral. 

LC. 1 – Listening: Discriminación de información. 

(Conversa telefónica).  SI / NON 8% 

CA1.4. Extraeuse información específica en mensaxes 

relacionadas con aspectos da vida profesional e cotiá. 

LC. 2 – Listening: Discriminación de información. 

(Conversa telefónica).  SI / NON 8% 

CA1.7. Recoñecéronse as instrucións orais e 

seguíronse as indicacións. 
TO. 1 – Traballo de aula.  SI / NON 8% 

CA2.1. Seleccionáronse os materiais de consulta e 

dicionarios.  
TO. 1 – Traballo de aula.  SI / NON 2% 

CA2.6. Realizáronse traducións de textos sinxelos 

utilizando material de apoio, en caso necesario.  
TO. 2 – Traballo de aula.  SI / NON 8% 

CA2.7. Interpretouse a mensaxe recibida a través de 

soportes telemáticos: correo electrónico, fax, etc.  

PE. 1 – Reading: Corrección de erros 

(Procedementos co correo).  SI / NON 8% 

CA3.2. Comunicouse utilizando fórmulas, nexos e 

estratexias de interacción.  
TO. 2 – Conversas e diálogos na aula.  SI / NON 3% 

CA3.4. Describíronse feitos breves e imprevistos 

relacionados coa profesión.  

LC. 3 – Speaking: Pairwork (Interacción 

profesional).  SI / NON 8% 

CA3.7. Enumeráronse as actividades da tarefa 

profesional.  

LC. 3 – Speaking: Pairwork (Interacción 

profesional).  SI / NON 7% 

CA4.3. Realizáronse resumos de textos relacionados 

co propio contorno profesional.  
PE. 2 – Writing: (Carta de presentación).  SI / NON 8% 

CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o 

vocabulario específico na formalización de 

documentos.  

PE. 2 – Writing: (Carta de presentación).  SI / NON 8% 

CA5.2. Describíronse e aplicáronse as normas e os 

protocolos de relación social propios do país.  
PE. 3 – Writing: (Sobres).  SI / NON 8% 

CA5.4. Identificáronse os aspectos socioprofesionais 

propios do sector, en calquera tipo de texto.  

PE. 4 – Reading: Preguntas abertas 

(Procedementos co correo).  SI / NON 8% 

CA5.5. Aplicáronse as normas de relación social e os 

protocolos propios do país da lingua estranxeira.  
PE. 3 – Writing: (Sobres).  SI / NON 8% 

Total 100% 

 

Proposta de instrumentos de avaliación para a Unidade 2 

 

LC. 1  Test 3, Listening Comprehension, Exercise 1 

LC. 2  Test 3, Listening Comprehension, Exercise 2 

LC. 3  Student’s book, Page 27, Your Turn 

PE. 1  Test 3, Reading Comprehension, Exercise 2 

PE. 2  Workbook, Page 103 

PE. 3  Workbook, Page 92 
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PE. 4  Test 3, Reading Comprehension, Exercise 1 
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UNIDADE 3 – INTERACTING WITH OTHERS 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
MÍNIMOS 

ESIXIBLES 

PESO (%) 

CUALIFICACIÓN 

CA1.1. Situouse a mensaxe no seu contexto. 
LC. 1 – Listening: Preguntas abertas 

(Discrepancias sobre mal servizo).  SI / NON 4% 

CA1.2. Identificouse a idea principal da mensaxe. 
LC. 2 – Listening: Selección múltiple 

(Discrepancia sobre mal servizo).  SI / NON 4% 

CA1.3. Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, 

telefónica ou por outro medio oral. 

LC. 1 – Listening: Preguntas abertas 

(Discrepancias sobre mal servizo).  SI / NON 4% 

CA1.4. Extraeuse información específica en mensaxes 

relacionadas con aspectos da vida profesional e cotiá. 

LC. 2 – Listening: Selección múltiple 

(Discrepancia sobre mal servizo).  SI / NON 4% 

CA1.7. Recoñecéronse as instrucións orais e 

seguíronse as indicacións. 
TO. 1 – Interaccións na aula.  SI / NON 4% 

CA2.3. Interpretouse o contido global da mensaxe.  
PE. 1 – Reading: Preguntas abertas (Lista de 

tarefas).  SI / NON 5% 

CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito da área 

profesional a que se refira.  

PE. 2 – Reading: Completar oracións (lista de 

tarefas).  SI / NON 4% 

CA2.7. Interpretouse a mensaxe recibida a través de 

soportes telemáticos: correo electrónico, fax, etc.  

PE. 1 – Reading: Preguntas abertas (Lista de 

tarefas).  SI / NON 5% 

CA3.1. Identificáronse os rexistros utilizados para a 

emisión da mensaxe.  

LC. 3 – Speaking:  Conversación telefónica 

(Contactar cunha persoa concreta).  SI / NON 4% 

CA3.2. Comunicouse utilizando fórmulas, nexos e 

estratexias de interacción.  

LC. 3 – Speaking:  Conversación telefónica 

(Contactar cunha persoa concreta).  SI / NON 4% 

CA3.4. Describíronse feitos breves e imprevistos 

relacionados coa profesión.  

LC. 3 – Speaking:  Conversación telefónica 

(Contactar cunha persoa concreta).  SI / NON 4% 

CA3.5. Utilizouse correctamente a terminoloxía da 

profesión.  

LC. 3 – Speaking:  Conversación telefónica 

(Contactar cunha persoa concreta).  SI / NON 4% 

CA3.9. Xustificouse a aceptación ou o rexeitamento de 

propostas realizadas.  

LC. 3 – Speaking:  Conversación telefónica 

(Contactar cunha persoa concreta).  SI / NON 4% 

CA3.11. Solicitouse a reformulación do discurso ou de 

parte del cando se considerou necesario.  

LC. 3 – Speaking:  Conversación telefónica 

(Contactar cunha persoa concreta).  SI / NON 4% 

CA4.1. Redactáronse textos breves relacionados con 

aspectos cotiáns e profesionais.  
PE. 3 – Writing: Email (Preparación de reunión).  SI / NON 5% 

CA4.2. Organizouse a información coherentemente e 

con cohesión.  
PE. 3 – Writing: Email (Preparación de reunión).  SI / NON 5% 

CA4.3. Realizáronse resumos de textos relacionados 

co propio contorno profesional.  

PE. 4 – Writing: Resumo de email (Preparación 

dunha reunión).  SI / NON 4% 

CA4.4. Formalizouse documentación específica do 

campo profesional propio.  
PE. 5 – Writing: (Carta de queixa).  SI / NON 4% 

CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o 

vocabulario específico na formalización de 

documentos.  

PE. 5 – Writing: (Carta de queixa).  SI / NON 4% 

CA4.6. Resumíronse as ideas principais de 

informacións dadas, utilizando os seus propios 

recursos lingüísticos.  

PE. 5 – Writing: (Carta de queixa).  SI / NON 4% 

CA4.7. Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do 

documento que se elabore.  
PE. 5 – Writing: (Carta de queixa).  SI / NON 4% 

CA5.2. Describíronse e aplicáronse as normas e os 

protocolos de relación social propios do país.  
TO. 1 – Interaccións na aula.  SI / NON 4% 



460 

460 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

CA5.4. Identificáronse os aspectos socioprofesionais 

propios do sector, en calquera tipo de texto.  
TO. 2 – Conversas e diálogos na aula.  SI / NON 4% 

CA5.5. Aplicáronse as normas de relación social e os 

protocolos propios do país da lingua estranxeira.  
TO. 1 – Interaccións na aula.  SI / NON 4% 

Total 100% 

 

Proposta de instrumentos de avaliación para a Unidade 3 

 

LC. 1  Test 4, Listening Comprehension, Exercise 2 

LC. 2  Test 4, Listening Comprehension, Exercise 1 

LC. 3  Student’s book, Page 31, Your Turn 

PE. 1  Test 4, Reading Comprehension, Ex. 2 

PE. 2  Test 4, Reading Comprehension, Ex. 1 

PE. 3  Workbook, Page 93. 

PE. 4  Student’s book, Page 36, Exercise 1 

PE. 5  Workbook, Page 96. 
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UNIDADE 4 – OUTSIDE THE OFFICE 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
MÍNIMOS 

ESIXIBLES 

PESO (%) 

CUALIFICACIÓN 

CA1.4. Extraeuse información específica en mensaxes 

relacionadas con aspectos da vida profesional e cotiá. 

LC. 1 – Listening: Selección múltiple 

(Organización dun evento).  SI / NON 6% 

CA1.5. Estableceuse a secuencia dos elementos 

constituíntes da mensaxe. 

LC. 2 – Listening: Discriminación de información 

(Organización dun evento).  SI / NON 6% 

CA1.7. Recoñecéronse as instrucións orais e 

seguíronse as indicacións. 
TO. 1 – Interaccións na aula.  SI / NON 5% 

CA1.8. Tomouse conciencia da importancia de 

comprender globalmente unha mensaxe, mesmo sen 

entender todos os seus elementos. 

TO. 1 – Interaccións na aula.  SI / NON 5% 

CA2.3. Interpretouse o contido global da mensaxe.  
PE. 1 – Reading: Email (Instrucións para unha 

exposición).  SI / NON 5% 

CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito da área 

profesional a que se refira.  

PE. 2 – Reading: Email (Instrucións para unha 

exposición).  SI / NON 5% 

CA2.7. Interpretouse a mensaxe recibida a través de 

soportes telemáticos: correo electrónico, fax, etc.  

PE. 1 – Reading: Email (Instrucións para unha 

exposición).  SI / NON 5% 

CA3.2. Comunicouse utilizando fórmulas, nexos e 

estratexias de interacción.  
TO. 1 – Interaccións na aula.  SI / NON 5% 

CA3.4. Describíronse feitos breves e imprevistos 

relacionados coa profesión.  

LC. 3 – Speaking: Selección múltiple (Reservas e 

alugueres).  SI / NON 5% 

CA3.6. Expresáronse sentimentos, ideas ou opinións.  
LC. 3 – Speaking: Selección múltiple (Reservas e 

alugueres).  SI / NON 5% 

CA3.9. Xustificouse a aceptación ou o rexeitamento de 

propostas realizadas.  

LC. 3 – Speaking: Selección múltiple (Reservas e 

alugueres).  SI / NON 5% 

CA3.10. Argumentouse a elección dunha determinada 

opción ou dun procedemento de traballo.  

LC. 3 – Speaking: Selección múltiple (Reservas e 

alugueres).  SI / NON 5% 

CA3.11. Solicitouse a reformulación do discurso ou de 

parte del cando se considerou necesario.  
LC. 4 – Speaking: Conversa (No restaurante).  SI / NON 9% 

CA4.1. Redactáronse textos breves relacionados con 

aspectos cotiáns e profesionais.  
PE. 3 – Writing: (Rexeitar unha invitación).  SI / NON 7% 

CA4.6. Resumíronse as ideas principais de 

informacións dadas, utilizando os seus propios 

recursos lingüísticos.  

PE. 3 – Writing: (Rexeitar unha invitación).  SI / NON 7% 

CA5.1. Definíronse os trazos máis salientables dos 

costumes da comunidade onde se fale a lingua 

estranxeira.  

LC. 5 – Speaking: Matching (Interaccións 

profesionais).  SI / NON 5% 

CA5.2. Describíronse e aplicáronse as normas e os 

protocolos de relación social propios do país.  
TO. 1 – Interaccións na aula.  SI / NON 5% 

CA5.5. Aplicáronse as normas de relación social e os 

protocolos propios do país da lingua estranxeira.  
TO. 1 – Interaccións na aula.  SI / NON 5% 

Total 100% 

 

Proposta de instrumentos de avaliación para a Unidade 4 
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LC. 1  Test 6, Listening Comprehension, Exercise 1 

LC. 2  Test 6, Listening Comprehension, Exercise 2 

LC. 3  Test 7, Say It! 

LC. 4  Student’s book, Page 63, Your Turn 

LC. 5  Test 8, Say It! 

PE. 1  Test 5, Reading Comprehension, Exercise 2 

PE. 2  Test 5, Reading Comprehension, Exercise 1 

PE. 3  Workbook, Page 95 
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UNIDADE 5 – TECHNOLOGIES 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
MÍNIMOS 

ESIXIBLES 

PESO (%) 

CUALIFICACIÓN 

CA1.4. Extraeuse información específica en mensaxes 

relacionadas con aspectos da vida profesional e cotiá. 

LC. 1 – Listening: Selección múltiple (Conversa no 

banco).  SI / NON 6% 

CA1.7. Recoñecéronse as instrucións orais e 

seguíronse as indicacións. 
TO. 1 – Traballo de aula.  SI / NON 6% 

CA2.1. Seleccionáronse os materiais de consulta e 

dicionarios.  
TO. 1 – Traballo de aula.  SI / NON 6% 

CA2.2. Léronse comprensivamente textos sinxelos.  
PE. 1 – Reading:  Selección múltiple 

(Transaccións bancarias).  SI / NON 6% 

CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito da área 

profesional a que se refira.  

PE. 1 – Reading:  Selección múltiple 

(Transaccións bancarias).  SI / NON 6% 

CA2.5. Identificouse a terminoloxía utilizada.  
PE. 1 – Reading:  Selección múltiple 

(Transaccións bancarias).  SI / NON 6% 

CA2.6. Realizáronse traducións de textos sinxelos 

utilizando material de apoio, en caso necesario.  

PE. 2 – Writing: Tradución (Vocabulario 

específico).  SI / NON 6% 

CA3.2. Comunicouse utilizando fórmulas, nexos e 

estratexias de interacción.  

LC. 2 – Speaking: Pairwork (Conversa en 

recursos humanos).  SI / NON 8% 

CA3.3. Utilizáronse normas de protocolo en 

presentacións.  

LC. 2 – Speaking: Pairwork (Conversa en 

recursos humanos).  SI / NON 8% 

CA3.5. Utilizouse correctamente a terminoloxía da 

profesión.  

LC. 2 – Speaking: Pairwork (Conversa en 

recursos humanos).  SI / NON 8% 

CA3.10. Argumentouse a elección dunha determinada 

opción ou dun procedemento de traballo.  

LC. 3 – Speaking: Pairwork (Consello sobre 

presentacións).  SI / NON 6% 

CA4.1. Redactáronse textos breves relacionados con 

aspectos cotiáns e profesionais.  

PE. 3 – Writing: Rexeitamento de propostas 

(Opcións non axeitadas ás necesidades).  SI / NON 8% 

CA4.2. Organizouse a información coherentemente e 

con cohesión.  

PE. 3 – Writing: Rexeitamento de propostas 

(Opcións non axeitadas ás necesidades).  SI / NON 8% 

CA4.4. Formalizouse documentación específica do 

campo profesional propio.  

PE. 4 – Writing: Cubrir formulario (Transferencia 

bancaria).  SI / NON 6% 

CA5.4. Identificáronse os aspectos socioprofesionais 

propios do sector, en calquera tipo de texto.  
TO. 2 – Conversas e diálogos na aula.  SI / NON 6% 

Total 100% 

 

Proposta de instrumentos de avaliación para a Unidade 5 

 

LC. 1  Test 9, Listening Comprehension, Exercise 1 

LC. 2  Student’s book, Page 71, Your Turn 

LC. 3  Student’s book, Page 67, Your Turn 

PE. 1  Test 9, Vocabulary, Exercise 1 

PE. 2  Student’s book, Page 124 
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PE. 3  Student’s book, Page 64, Exercise 1 

PE. 4  Student’s book, Page 73, Your Turn 
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4.d TAREFAS 

 

UNIDADE 1 – A NEW JOB 

 

 ACTIVIDADE 1 – Looking for a new job 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp1.1.1 – Presentación do módulo e sistema de traballo ao longo do curso.  

Tp1.1.1 – Explicación dos distintos pasos e elementos necesarios para a solicitude 

dun emprego. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta1.1.1 – Recoñecemento e análise dun CV. 

Ta1.1.2 – Explicación oral do contido dun CV. 

Ta1.1.3 – Cartas de presentación. 

Ta1.1.4 – Elaboración dun CV. 

 

Resultados ou produtos 

- Currículum Vitae e carta de presentación. 

- Entrevista de traballo. 

 

Recursos 

- Seccións 19 e 20 dos libros “Office Administration” (Student’s Book e Workbook). 

- Audio correspondente ás devanditas seccións. 

 

 

 ACTIVIDADE 2 – People in the office 

 

Tarefas do Profesorado 
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Tp1.2.1  - Avaliación inicial sobre os coñecementos do alumnado ao respecto dos 

distintos cargos e persoas nunha empresa. 

Tp1.2.2 - Explicación de cada un deles. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta1.2.1 – Recoñecemento dos nomes dos distintos postos de traballo na empresa. 

Ta1.2.2 – Identificación das siglas dos distintos postos e as persoas que os ocupan. 

Ta1.2.3 – Fórmulas de cortesía cos visitantes na empresa. 

Ta1.2.4 – Tarxetas profesionais e emails de presentación. 

 

Resultados ou produtos 

- Tarxeta profesional persoal e email de presentación persoal. 

- Atención a unha visita na oficina. 

 

Recursos 

- Sección 1 dos libros “Office Administration” (Student’s Book e Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 
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 ACTIVIDADE 3 – The office 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp1.3.1  - Avaliación inicial sobre os coñecementos do alumnado ao respecto dos 

distintos departamentos e estancias dunha empresa. 

Tp1.3.2 - Explicación de cada un deles. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta1.3.1 – Recoñecemento dos nomes dos distintos departamentos na empresa. 

Ta1.3.2 – Identificación das estancias onde se poden atopar os distintos 

departamentos e as persoas que os ocupan. 

Ta1.3.3 – Fórmulas de cortesía e presentación con outros traballadores da empresa. 

 

Resultados ou produtos 

- Plano dun edificio con indicacións e sinalizacións. 

 

Recursos 

- Sección 2 dos libros “Office Administration” (Student’s Book e Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 
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UNIDADE 2 – OFFICE BASICS 

 

 ACTIVIDADE 1 – Routines and supplies 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp2.1.1 – Avaliación inicial sobre o coñecemento do alumnado ao respecto do material 

e as accións cotiás nunha oficina. 

Tp2.1.2 – Explicación da denominación, uso, inventariado e petición ou compra dos 

distintos materiais. 

Tp2.1.3 – Explicación das accións cotiás e organización nunha empresa. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta2.1.1 – Recoñecemento de materiais: tamaños, cores, cantidades. 

Ta2.1.2 – Elaboración de pedimentos. 

Ta2.1.3 – Accións diarias nunha oficina: expresións, verbos e horas. 

Ta2.1.4 – Distribución dunha oficina. 

 

Resultados ou produtos 

- Folla de pedido de material. 

- Horario de tarefas. 

- Plano de distribución dunha oficina. 

 

Recursos 

- Seccións 3 e 4 dos libros “Office Administration” (Student’s Book e Workbook). 

- Audio correspondente ás devanditas seccións. 

 

 

 ACTIVIDADE 2 – Photocopying and faxes 
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Tarefas do Profesorado 

Tp2.2.1  - Explicación das tarefas de fotocopiado e manexo do fax. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta2.2.1 – Identificación dos distintos elementos dunha fotocopiadora e fax. 

Ta2.2.2 – Tipos de fotocopias. 

Ta2.2.3 – Encabezamentos de faxes. 

Ta2.2.4 – Envío e recepción de faxes. 

 

Resultados ou produtos 

- Portada dun fax. 

 

Recursos 

- Sección 5 dos libros “Office Administration” (Student’s Book e Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 

 

 

 ACTIVIDADE 3 – Handling mail 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp2.3.1  - Explicación das diferenzas no tratamento do correo electrónico e correo 

postal. 

Tp2.3.2 – Presentación do vocabulario relacionado co correo postal. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta2.3.1 – Identificación e clasificación do correo entrante. 

Ta2.3.2 – Identificación e clasificación do correo saínte. 

Ta2.3.3 – Enderezos postais. 
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Resultados ou produtos 

- Sobres con enderezos postais. 

- Emails. 

 

Recursos 

- Sección 6 dos libros “Office Administration” (Student’s Book e Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 
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UNIDADE 3 – INTERACTING WITH OTHERS 

 

 ACTIVIDADE 1 – On the phone 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp3.1.1 – Presentación das fórmulas de cortesía e vocabulario habitual nunha 

conversa telefónica. 

Tp3.1.2 – Explicación do vocabulario referido ao mantemento no lugar de traballo. 

Tp3.1.2 – Discriminar información relevante fronte a información complementaria. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta3.1.1 – Identificar expresións e diferentes rexistros en conversas telefónicas e 

empregalas axeitadamente. 

Ta3.1.2 – Tomar nota de mensaxes seleccionando a información principal. 

Ta3.1.3 – Solicitar mantemento ao profesional axeitado. 

 

Resultados ou produtos 

- Conversa telefónica. 

- Notas e apuntamentos de mensaxes recibidos por teléfono. 

 

Recursos 

- Seccións 7 e 8 dos libros “Office Administration” (Student’s Book e Workbook). 

- Audio correspondente ás devanditas seccións. 

 

 

 ACTIVIDADE 2 – Meetings 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp3.2.1  - Repaso dos días da semana, meses, horas e outras expresións temporais. 
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Tp3.2.2 – Explicación dunha axenda de traballo. 

Tp3.2.3 – Presentación de vocabulario relacionado cunha reunión de traballo e de 

problemas de axenda. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta3.2.1 – Selección de vocabulario axeitado á reunión que se programa. 

Ta3.2.2 – Recoñecer e manexar causas que poidan modificar a reunión. 

Ta3.2.3 – Organizar unha axenda de traballo seguindo as prioridades e estabelecendo 

ordes cronolóxicas. 

 

Resultados ou produtos 

- Email de invitación a unha reunión. 

- Axenda de traballo. 

 

Recursos 

- Sección 9 dos libros “Office Administration” (Student’s Book e Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 
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 ACTIVIDADE 3 – Customer complaints 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp3.3.1  - Explicación de tratamento de queixas: derivación ao departamento 

correspondente. 

Tp3.3.2 – Expresións que reflicten os estados de ánimo. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta3.3.1 – Recoñecer tipos de queixas e tramitalas axeitadamente. 

Ta3.3.2 – Pedir desculpas e propoñer solucións. 

Ta3.3.3 – Describir estados de ánimo. 

 

Resultados ou produtos 

- Documento de reclamación. 

- Documento de resposta a unha reclamación. 

 

Recursos 

- Sección 11 dos libros “Office Administration” (Student’s Book e Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 
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UNIDADE 4 – OUTSIDE THE OFFICE 

 

 ACTIVIDADE 1 – Exhibitions 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp4.1.1 – Descrición de eventos que se poden desenvolver fóra da oficina. 

Tp4.1.2 – Presentación do vocabulario relacionado con viaxes (países, 

nacionalidades, medios de transporte). 

Tp4.1.3 – Explicación das peculiaridades culturais e de relación con outras persoas. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta4.1.1 – Relacionar países e nacionalidades. 

Ta4.1.2 – Describir o clima. 

Ta4.1.3 – Pedir e ofrecer axuda sobre direccións. 

 

Resultados ou produtos 

- Emails relacionados coa actividade (aceptación/rexeitamento de invitacións). 

- Conversas sobre indicacións. 

 

Recursos 

- Sección 10 dos libros “Office Administration” (Student’s Book e Workbook). 

- Audio correspondente ás devanditas seccións. 

 

 

 ACTIVIDADE 2 – Reservations 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp4.2.1  - Explicación de vocabulario relacionado cos distintos medios de transporte. 

Tp4.2.2 – Vocabulario e expresións a empregar nun hotel. 
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Tarefas do Alumnado 

Ta4.2.1 – Discriminar e aprender a facer distintos tipos de reservas. 

Ta4.2.2 – Coñecer os problemas potenciais relacionados con viaxes e reservas. 

Ta4.2.3 – Empregar axeitadamente o vocabulario relacionado con cada medio de 

transporte. 

 

Resultados ou produtos 

- Simulacións de reservas. 

- Preparación de itinerarios. 

 

Recursos 

- Seccións 12, 13 e 14 dos libros “Office Administration” (Student’s Book e Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 
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 ACTIVIDADE 3 – At the restaurant 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp4.3.1  - Explicación das normas de comportamento social nun estabelecemento 

público. 

Tp4.3.2 – Presentación do vocabulario relacionado coa alimentación. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta4.3.1 – Ler e comprender unha carta dun restaurante. 

Ta4.3.2 – Empregar axeitadamente as expresións habituais no contexto dunha comida 

de traballo. 

 

Resultados ou produtos 

- Prácticas de diálogos relacionados cos contidos da actividade. 

 

Recursos 

- Sección 15 dos libros “Office Administration” (Student’s Book e Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 
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UNIDADE 5 – TECHNOLOGIES 

 

 ACTIVIDADE 1 – Computers 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp5.1.1 – Enumeración da información que pode ser obtida na internet. 

Tp5.1.2 – Explicación e organización da información nunha presentación. 

Tp5.1.3 – Presentación de vocabulario relacionado con internet, navegadores e 

ordenadores. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta5.1.1 – Recoñecemento dos distintos elementos que interveñen nunha procura na 

internet. 

Ta5.1.2 – Recoñecemento de información en gráficos e táboas. 

Ta2.1.3 – Uso do vocabulario habitual no emprego de ordenadores. 

 

Resultados ou produtos 

- Preparación dunha presentación. 

 

Recursos 

- Sección 16 dos libros “Office Administration” (Student’s Book e Workbook). 

- Audio correspondente ás devanditas seccións. 

 

 

 ACTIVIDADE 2 – Attendance and security 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp5.2.1  - Explicación dos sistemas de control de asistencia e de seguridade. 

Tp5.2.2 – Presentación de vocabulario relacionado con horarios e vacacións. 
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Tarefas do Alumnado 

Ta5.2.1 – Identificación de áreas de acceso restrinxido e dos sistemas de control en 

distintas localizacións. 

Ta5.2.2 – Tipos de contrato, de baixas e altas laborais e informes de asistencia. 

Ta5.2.3 – Elementos que inflúen na prevención de riscos laborais. 

Ta5.2.4 – Tomar conciencia da importancia da seguridade no traballo. 

 

Resultados ou produtos 

- Informe de asistencia. 

 

Recursos 

- Sección 17 dos libros “Office Administration” (Student’s Book e Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 

 

 

 ACTIVIDADE 3 – At the bank 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp5.3.1  - Explicación de distintas transaccións bancarias. 

Tp5.3.2 – Presentación do vocabulario relativo ás finanzas: porcentaxes, xuros, etc. 
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Tarefas do Alumnado 

Ta5.3.1 – Identificación e recoñecer os pasos que precisa unha transacción bancaria 

determinada. 

Ta5.3.2 – Identificación de distintos tipos de contas bancarias. 

Ta5.3.3 – Empregar o vocabulario específico deste campo. 

Ta5.3.4 – Traballar con moedas, valores e intercambios. 

 

Resultados ou produtos 

- Transferencias bancarias. 

 

Recursos 

- Sección 18 dos libros “Office Administration” (Student’s Book e Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 



480 

480 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

5 MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

Os contidos mínimos esixibles son os descritos no apartado de “Contidos Básicos” do 

Decreto 191/2010 baixo cada unha das epígrafes: 

 

Bloque de Contidos 1 . Análise de mensaxes orais 

 

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás: 
o Mensaxes directas, telefónicas e gravadas. 
o Terminoloxía específica do sector administrativo. 
o Idea principal e ideas secundarias. 
o Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, locucións, 

expresión da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, oracións de 
relativo e estilo indirecto. 

o Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias, suxestións, 
argumentacións, instrucións, etc. 

o Variedade de acentos na lingua oral. 
 

Bloque de Contidos 2 . Interpretación de mensaxes escritas 

 

 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns: 
o Soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc. 
o Terminoloxía específica do sector administrativo e financeiro. 
o Idea principal e ideas secundarias. 
o Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, uso da voz pasiva, 

oracións de relativo e estilo indirecto. 
o Orde de palabras na oración simple. 

 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, 
finalidade e resultado. 

 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade. 
 

Bloque de Contidos 3 . Produción de mensaxes orais 

 

Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. 
Terminoloxía específica do sector administrativo e financeiro. 
Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da 

condición e da dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto. 
Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias, suxestións, argumentacións e 

instrucións. 
Fonemas: sons e fonemas vocálicos (e as súas combinacións) e consonánticos (e 

as súas agrupacións). 
Marcadores lingüísticos de relacións sociais: normas de cortesía e diferenzas de 

rexistro. 
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Mantemento do discurso oral: 
Toma, mantemento e cesión da quenda de palabra. 
Apoio, demostración de entendemento, petición de aclaración, etc. 
Entoación como recurso de cohesión do texto oral: uso dos patróns de 

entoación. 
 

Bloque de Contidos 4 . Emisión de textos escritos 

 

 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns: 
o Currículo e soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc. 
o Terminoloxía específica da área profesional. 
o Idea principal e ideas secundarias. 
o Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, locucións, uso da 

voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto. 

 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, 
finalidade e resultado. 

 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade. 

 Coherencia textual: 
o Adecuación do texto ao contexto comunicativo. 
o Tipo e formato de texto. 
o Variedade de lingua: rexistro. 
o Selección léxica, de estruturas sintácticas e de contido salientable. 
o Inicio do discurso e introdución do tema. Desenvolvemento e 

expansión: exemplificación e conclusión, e/ou resumo do discurso. 
o Uso dos signos de puntuación máis habituais. 
 

Bloque de Contidos 5 . Identificación e interpretación dos elementos culturais 

máis significativos dos países da lingua estranxeira 

 

 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións 
internacionais. 

 Coñecemento dos elementos culturais máis salientables nos países onde se 
fale a lingua inglesa. 

 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiran un 
comportamento socioprofesional, co fin de proxectar unha boa imaxe da 
empresa. 
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6 PROCEDEMENTO PARA A RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS 

 

Se un alumno/a suspende unha avaliación, na seguinte terá preguntas da avaliación anterior 

que lle permitan recuperar a materia. Se isto non sucedese o alumno terá que presentarse ao 

exame final ordinario con toda a materia ou coas partes que teña suspensas. 
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7 PROCEDEMENTO SOBRE O SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN E A 

AVALIACIÓN DA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 

O departamento realizará cunha frecuencia mínima mensual, o seguimento da 

programación. Reflectirase o grao de cumprimento da mesma e a xustificación 

razoada no caso de desviacións. A programación será revisada ao inicio de cada curso 

académico á vista da experiencia do curso anterior e outras circunstancias. O referido 

seguimento e revisión constará nas correspondentes actas do departamento. 
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8 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

ESTE APARTADO DEBE SER CUBERTO INDICANDO AS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE PREVISTOS 

POLO CENTRO 
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9 ASPECTOS TRANSVERSAIS 

 

 

A educación en valores atópase incluída nos propios contidos mínimos esixibles, no 

seu Bloque de Contidos 5, incluíndo: 

 

 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións 
internacionais. 

 Coñecemento dos elementos culturais máis salientables nos países onde se 
fale a lingua inglesa. 

 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiran un 
comportamento socioprofesional, co fin de proxectar unha boa imaxe da 
empresa. 

 

Estes contidos serán avaliados prestando atención ao cumprimento dos seguintes 

criterios relativos ás comunidades onde se fala a lingua estranxeira: 

 

 Definición dos trazos máis salientables dos costumes. 
 Descrición e aplicación das normas e dos protocolos de relación social. 
 Identificación das crenzas e valores. 

. 

 

 

 

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 

O sistema de cualificación que se empregará neste módulo incluirá os aspectos: 

 A asistencia a clase será obrigatoria por tanto se o número de faltas é superior a 10 % 

perderase o dereito a avaliación continua. 

 A cualificación global farase tendo en conta o peso específico indicado para os 

diferentes contidos: 

- 1ª avaliación: contidos conceptuais e procedimentales (incluindo aspectos orais): 90 % 

- contidos actitudinais: 10 % 

- Final ordinaria: contidos conceptuais: 90 % 
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- contidos actitudinais: 10 % 

- Final extraordinaria: contidos conceptuais e procedimentales: 90 %, contidos 

actitudinais 10%. 

Os aspectos procedimentales e conceptuais da aprendizaxe do alumnado serán avaliados 

mediante exames. Realizaranse preferentemente  2  exames por avaliación, podendo limitarse 

a un se así o estiman conveniente tanto profesorado como alumnado. 

O aproveitamento do traballo de clase e deberes en casa tamén se verán reflectidos a través da 

observación directa do profesor. 

Sistema de recuperación 

Se un alumno suspende unha avaliación, na seguinte terá preguntas da avaliación anterior que 

lle permita recuperar a materia. Se isto non sucedese o alumno terá que presentarse ao exame 

final ordinario con toda a materia ou coas partes que teña suspensas. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE INGLÉS DO CICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR 

DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 

 

 

 



487 

487 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

0. Descrición da programación 

 

A presente programación baséase no material Business Administration & Finance (Ed. 

Burlington Books) e está adaptada á aplicación informática para elaboración de 

programacións dos módulos profesionais da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e innovación Educativa da Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. 

 

As distintas seccións (20 en total) do material, foron agrupadas en 6 unidades 

didácticas. Asemade, esta programación está dividida en apartados que se 

corresponden con cada unha das pestanas da aplicación informática. 

 

Aínda que polas peculiaridades das materias de idiomas a maioría dos Resultados de 

Aprendizaxe e Criterios de Avaliación son tratados en todas as unidades ao longo de 

todo o curso, nesta programación selecciónanse só naquelas unidades onde o Criterio 

de Avaliación é máis evidente. Por exemplo, os contidos relacionados co 

recoñecemento de mensaxes orais, aínda que traballados durante todo o curso, 

aparecen avaliados naquelas unidades nas que se practica a atención telefónica, 

mentres que os relacionados con mensaxes escritas avaliaranse principalmente nas 

unidades que tratan de correo electrónico. 

 

Algúns apartados desta programación deben ser completa ou maioritariamente 

elaborados polo profesorado, atendendo ás circunstancias propias, ás do alumnado e 

ás características do centro. Son aqueles referidos a atención á diversidade, 

actividades complementarias, procesos de recuperación, etc. que adoitan ser propios 

de cada centro. Asemade, o profesorado deberá seleccionar no apartado 

correspondente cales contidos serán considerados coma “mínimo esixible” e cales 

non. 

 

Finalmente, debe considerarse esta programación como unha proposta e, como tal, o 

profesorado deberá modificala en todos os aspectos que sexan necesarios para 

axustarse ás súas necesidades. 
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1. IDENTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 

 

Nome do centro: 

 

Ano académico: 

 

Familia Profesional: 

Administración e xestión 

 

Ciclo Formativo: 

Administración e Finanzas 

 

Módulo Profesional: 

MP 0179 Inglés 

 

Sesións semanais: 

6 

 

Horas anuais: 

160 

 

Sesións anuais: 

192 
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2. CONCRECIÓN DO CURRÍCULO EN RELACIÓN COA SÚA ADECUACIÓN ÁS 

CARACTERÍSTICAS DO ÁMBITO PRODUTIVO 

 

Como indica o Decreto 206/2012, a formación do módulo contribuirá a alcanzar o 

obxectivo xeral: 

 

c) Identificar e seleccionar as expresións en lingua inglesa propias da empresa, para 

elaborar documentos e comunicacións. 

 

Asemade, tamén contribuirá a alcanzar as competencias: 

 

a) Tramitar documentos ou comunicacións internas ou externas nos circuítos de 

información da empresa. 

 

b) Elaborar documentos e comunicacións a partir de ordes recibidas, información 

obtida e/ou necesidades detectadas. 

 

l) Atender a clientela e as persoas usuarias no ámbito administrativo e comercial 

asegurando os niveis de calidade establecidos e axustándose a criterios éticos e de 

imaxe da empresa ou da institución. 

 

p) Comunicarse cos seus iguais, superiores, clientela e persoas baixo a súa 

responsabilidade utilizando vías eficaces de comunicación, transmitindo a información 

ou coñecementos adecuados e respectando a autonomía e a competencia das 

persoas que interveñen no ámbito do seu traballo. 
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3. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

3.a Secuenciación, Título, Descrición e Duración 

 

UD Título Descrición Sesións 

1 A NEW JOB Chegada a un novo posto de traballo. 29 

2 OFFICE WORK 
Rutinas e actividades propias dunha 

oficina. 
38 

3 MESSAGES 
Atención telefónica, mensaxes e servizo 

ao cliente. 
29 

4 
MEETINGS AND 

EVENTS 

Organización, asistencia e seguimento de 

reunións e eventos. 
38 

5 
COMMERCIAL 

TRANSACTIONS 

Importacións e exportacións, 

contabilidade, banca e comercio 

electrónico 

29 

6 
COMPANIES AS 

COMMUNITIES 

Estudos de mercado, formación, equipos 

e liderado. 
29 

Duración total 192 
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3.b Relación dos Resultados de Aprendizaxe, Criterios de Avaliación, Bloques de 

Contidos e contidos coas Unidades Didácticas e as súas Actividades 

RA e CA U1 U2 U3 U4 U5 U6 

RA 1 Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos por calquera medio de 

comunicación en lingua estándar, e interpreta con precisión o contido da mensaxe.       

CA1.1. Identificouse a idea principal da mensaxe.

      

CA1.2. Recoñeceuse a finalidade de mensaxes radiofónicas e doutro material gravado ou retransmitido pronunciado en lingua 
estándar, e identificouse o estado de ánimo e o ton da persoa falante.

      

CA1.3. Extraeuse información de gravacións en lingua estándar relacionadas coa vida social, profesional ou académica.

     

CA1.4. Identificáronse os puntos de vista e as actitudes da persoa falante.

      

CA1.5. Identificáronse as ideas principais de declaracións e de mensaxes sobre temas concretos e abstractos, en lingua 
estándar e cun ritmo normal.

      

CA1.6. Comprendeuse con todo detalle o que se di en lingua estándar, mesmo nun ambiente con ruído de fondo.

      

CA1.7. Extraéronse as ideas principais de conferencias, charlas, informes, e doutros xeitos de presentación académica e 

profesional lingüisticamente complexos.

      

CA1.8. Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe, mesmo sen entender todos os seus 
elementos.

     

BC 1 Análise de mensaxes orais.       

C 1.1 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás.       

RA 2 Interpreta información profesional contida en textos escritos complexos e analiza 

comprensivamente os seus contidos.       

CA2.1. Léronse cun alto grao de independencia textos de diverso tipo, adaptando o estilo e a velocidade da lectura ás 
finalidades, e utilizáronse fontes de referencia acaídas de xeito selectivo. 

     

CA2.2. Interpretouse a correspondencia relativa á súa especialidade e captouse doadamente o significado esencial. 

     

CA2.3. Interpretáronse con todo detalle textos extensos e de relativa complexidade relacionados ou non coa súa especialidade, 
con posibilidade de volver ler as seccións difíciles. 

      

CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira. 

     

CA2.5. Identificouse con rapidez o contido e a importancia de noticias, artigos e informes sobre unha ampla serie de temas 
profesionais, e decidiuse sobre a oportunidade dunha análise máis fonda. 

      

CA2.6. Realizáronse traducións de textos complexos utilizando material de apoio, en caso necesario. 

     

CA2.7. Interpretáronse mensaxes técnicas recibidas a través de soportes telemáticos (correo electrónico, fax, etc.).

     

CA2.8. Interpretáronse instrucións extensas e complexas que estean dentro da súa especialidade.

      

BC 2 Interpretación de mensaxes escritas.       

C 2.1 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns.       

C 2.2 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.       

C 2.3 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.       

RA 3. Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e analiza o contido da situación, adaptándose ao 
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RA e CA U1 U2 U3 U4 U5 U6 

rexistro lingüístico da persoa interlocutora. 

CA3.1. Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. 

     

CA3.2. Expresouse con fluidez, precisión e eficacia sobre unha ampla serie de temas xerais, académicos, profesionais ou de 
lecer, marcando con claridade a relación entre as ideas. 

     

CA3.3. Comunicouse espontaneamente e adoptouse un nivel de formalidade adecuado ás circunstancias. 

      

CA3.4. Utilizáronse normas de protocolo en presentacións formais e informais. 

      

CA3.5. Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. 

      

CA3.6. Expresáronse e defendéronse con claridade puntos de vista, e achegáronse explicacións e argumentos axeitados. 

      

CA3.7. Describiuse e determinouse a secuencia dun proceso de traballo da súa competencia. 

     

CA3.8. Argumentouse con todo detalle a elección dunha determinada opción ou dun procedemento de traballo elixido. 

      

CA3.9. Solicitouse a reformulación do discurso ou dunha parte del, en caso necesario.

      

BC 3 Produción de mensaxes orais.       

C 3.1 Mensaxes orais.       

C 3.2 Mantemento e seguimento do discurso oral.       

RA 4. Elabora documentos e informes propios do sector e relaciona os recursos lingüísticos cos seus 
propósitos. 

      

CA4.1. Redactáronse textos claros e detallados sobre unha variedade de temas relacionados coa súa especialidade, para o que 
se sintetizaron e se avaliaron as informacións e os argumentos procedentes de varias fontes. 

      

CA4.2. Organizouse a información con corrección, precisión, coherencia e cohesión, e solicitouse ou facilitouse información 
xeral ou detallada. 

      

CA4.3. Redactáronse informes onde se salienten os aspectos significativos e se ofrezan detalles relevantes que sirvan de 
apoio. 

     

CA4.4. Formalizouse documentación específica do seu campo profesional. 

     

CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de documentos. 

     

CA4.6. Resumíronse artigos, manuais de instrucións e outros documentos escritos, e utilizouse un vocabulario amplo para 
evitar a repetición frecuente. 

      

CA4.7. Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore. 
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BC 4 Emisión de textos escritos.       

C 4.1 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns.       

C 4.2 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.       

C 4.3 Coherencia textual.       

RA 5. Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as 
relacións típicas características do país da lingua inglesa. 

      

CA5.1. Definíronse os trazos máis salientables dos costumes e dos usos da comunidade onde se fale a lingua inglesa. 

     

CA5.2. Describíronse os protocolos e as normas e os protocolos de relación social propios do país. 

     

CA5.3. Identificáronse os valores e as crenzas da comunidade en que se fale lingua inglesa. 

      

CA5.4. Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector en calquera tipo de texto. 

     

CA5.5. Aplicáronse os protocolos e as normas de relación social do país de lingua inglesa.

      

CA5.6. Recoñecéronse os marcadores lingüísticos da procedencia rexional.

     

BC 5 Identificación e interpretación dos elementos culturais máis significativos dos países da lingua 

inglesa.
      

C 5.1 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.       

C 5.2 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiren un comportamento socioprofesional, co fin de 
proxectar unha boa imaxe da empresa.

      

C 5.3 Recoñecemento da lingua inglesa para afondar en coñecementos que resulten de interese ao longo da vida persoal e 

profesional.

      

C 5.4 Uso de rexistros axeitados segundo o contexto da comunicación, a persoa interlocutora e a intención das persoas 
interlocutoras.
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4. DESEÑO DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

4.a Actividades e Obxectivos Específicos 

 

UNIDADE 1: A NEW JOB (29 sesións) 

 

Actividade 1 – Looking for a New Job (10 sesións) 

Descrición: 

Presentación do módulo, solicitude de emprego e unha entrevista de traballo. 

 

Obxectivos específicos: 

O 1.1 – Presentar o módulo. 

O 1.2 – Solicitar unha entrevista de traballo. 

O 1.3 – Asistir a unha entrevista de traballo. 

 

Actividade 2 – CV (9 sesións) 

Descrición: 

Elaboración dun CV. 

 

Obxectivos específicos: 

O 2.1 – Preparar e deseñar un currículo persoal. 

O 2.2 – Elaborar o CV. 

 

Actividade 3 – The Office (10 sesións) 

Descrición: 

Coñecemento dos distintos postos na empresa e o lugar que ocupan no edificio, así 

como pedir e ofrecer axuda na orientación dentro do mesmo. 
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Obxectivos específicos: 

O 3.1 – Entender un directorio nun edificio de oficinas. 

O 3.2 – Coñecer as funcións dos distintos departamentos e situalos. 

O 3.3 – Pedir e ofrecer indicacións para chegar aos distintos lugares da oficina. 

O 3.4 – Entender e elaborar planos para orientarse. 

O 3.5 – Recapitular e revisar os contidos da unidade. 

 

 

 



496 

496 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

UNIDADE 2: OFFICE WORK (38 sesións) 

 

Actividade 1 – Routines and Supplies (9 sesións) 

Descrición: 

Materiais e actividades rutineiras no posto de traballo nunha oficina. 

 

Obxectivos específicos. 

O 1.1 – Coñecer cales son e quen realiza as distintas funcións que se desenvolven na 

empresa. 

O 1.2 – Encargar material de oficina. 

O 1.3 – Organizar e ordenar a oficina. 

 

Actividade 2 – Mail, Shipping and Import & Export (18 sesións) 

Descrición: 

Correo e portes nacionais e internacionais. 

 

Obxectivos específicos: 

O 2.1 – Manexar o correo que se envía e recibe na empresa. 

O 2.2 – Tramitar e comprender documentos de fretes. 

O 2.3 – Coñecer os fundamentos da importación e exportación. 

O 2.4 – Aprender vocabulario específico destas actividades. 

 

Actividade 3 – Attendance and Security(11 sesións) 

Descrición: 

Rexistros de asistencia e cuestións de seguridade. 

 

Obxectivos específicos: 

O 2.1 – Controlar o horario laboral e vacacións. 

O 2.2 – Coñecer medios e medidas de seguridade no traballo. 
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O 3.3 – Recapitular e revisar os contidos da unidade. 

O 3.4 – Recapitular e revisar os contidos vistos ata o de agora. 
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UNIDADE 3: MESSAGES (29 sesións) 

 

Actividade 1 – Voicemail and the Intranet (9 sesións) 

Descrición: 

Emprego do correo de voz e a intranet da empresa. 

 

Obxectivos específicos. 

O 1.1 – Manexar o correo de voz da empresa. 

O 1.2 – Interactuar na intranet corporativa. 

 

Actividade 2 – On the Phone (9 sesións) 

Descrición: 

Atención telefónica. 

 

Obxectivos específicos. 

O 1.1 – Recibir chamadas e coller mensaxes. 

O 1.2 – Atender solicitudes telefónicas. 

O 1.3 – Facer solicitudes telefónicas. 

 

Actividade 3 – Customer Complaints (11 sesións) 

Descrición: 

Atención ao cliente. 

 

Obxectivos específicos: 

O 3.1 – Recibir queixas dos clientes. 

O 3.2 – Manexar e xestionar as reclamacións. 

O 3.3 – Recapitular e revisar os contidos da unidade. 

O 3.4 – Recapitular e revisar o visto ata o de agora. 
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UNIDADE 4: MEETINGS AND EVENTS (38 sesións) 

 

Actividade 1 – Scheduling Meetings and Events (9 sesións) 

Descrición: 

Programación de reunións e eventos. 

 

Obxectivos específicos: 

O 2.1 – Programar unha reunión. 

O 2.2 – Programar un evento fóra da oficina. 

O 2.2 – Modificar programacións e horarios. 

 

Actividade 2 – Planning and Attending Meetings and Events (18 sesións) 

Descrición: 

Organización dos contidos dunha reunión. Seguimento e asistencia a unha reunión e 

eventos fóra da oficina. 

 

Obxectivos específicos: 

O 2.1 – Comprender e elaborar a axenda dunha reunión. 

O 2.2 – Elaborar apuntamentos e actas de reunión. 

O 2.3 – Organizar os temas e materiais dun evento fóra da oficina. 

O 2.4 – Conversar nun evento e interactuar con outros. 

 

Actividade 3 – Reservations (11 sesións) 

Descrición: 

Realización de todo tipo de reservas e xestión das mesmas. 

 

Obxectivos específicos: 

O 2.1 – Reservar voos e xestionar imprevistos no aeroporto. 

O 2.2 – Seleccionar hoteis e restaurantes e facer as reservas. 
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O 3.3 – Recapitular e revisar os contidos da unidade. 

O 3.4 – Recapitular e revisar os contidos vistos ata o de agora. 
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UNIDADE 5: COMMERCIAL TRANSACTIONS (29 sesións) 

 

Actividade 1 – Cash Flow and Accounting (9 sesións) 

Descrición: 

Contabilidade e fluxo de caixa. 

 

Obxectivos específicos. 

O 1.1 – Comprender e emitir mensaxes sobre a situación financeira e investimentos 

nunha empresa. 

O 1.2 – Comprender un texto sobre o estado de fluxo de caixa e unha folla de balance. 

O 1.3 – Escribir un informe de resultados. 

 

 

Actividade 2 – Banking and Insurance (9 sesións) 

Descrición: 

Actividade relacionada coa banca e os seguros. 

 

Obxectivos específicos: 

O 2.1 – Comprender e emitir mensaxes relacionadas con créditos, financiación e 

liquidez dunha empresa. 

O 2.2 – Pedir consello sobre as necesidades de aseguramento da empresa. 

 

Actividade 3 – E-Commerce and Suppliers (11 sesións) 

Descrición: 

Comercio electrónico e provedores. 

 

Obxectivos específicos: 

O 3.1 – Aprender vocabulario e expresións relacionadas coa apertura de tendas 

online. 

O 3.2 – Seleccionar provedores para un negocio. 
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O 3.3 – Recapitular e revisar os contidos da unidade. 

O 3.4 – Recapitular e revisar os contidos vistos ata o de agora. 
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UNIDADE 6: COMPANIES AS COMMUNITIES (29 sesións) 

 

Actividade 1 – Market Research and Strategies (9 sesións) 

Descrición: 

Estudos de mercado e estratexias de márketing. 

 

Obxectivos específicos. 

O 1.1 – Aprender a elaborar un estudo de mercado para presentar un novo producto. 

O 1.2 – Comprender e emitir mensaxes relacionadas coas estratexias de venda. 

O1.3 – Escribir un texto describindo un produto. 

 

 

Actividade 2 – Training and Teamwork (9 sesións) 

Descrición: 

A formación na empresa e o traballo en equipo. 

 

Obxectivos específicos: 

O 2.1 – Comprender unha conversa sobre a análise de malos resultados de ventas. 

O 2.2 – Aprender a escoller cursos para fomentar o espíritu de equipo entre os 

traballadores. 

O 2.3 – Expresar e comprender ideas de mellora na empresa. 

 

Actividade 3 – Leadership and Strategy Planning (11 sesións) 

Descrición: 

Habilidades de liderado e planificación estratéxica. 

 

Obxectivos específicos: 

O 3.1 – Comprender e emitir mensaxes sobre as habilidades dun líder e como dirixir 

un departamento. 
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O 3.2 – Aprender sobre as estratexias de xestión e comunicación. 

O 3.3 – Recapitular e revisar os contidos da unidade. 

O 3.4 – Recapitular e revisar os contidos vistos ata o de agora. 
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4.b Relación dos RA, CA, BC e contidos coas actividades 

UNIDADE 1 – A NEW JOB 

 

RA e CA U1 A1 A2 A3 

RA 1 Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos por calquera medio de 

comunicación en lingua estándar, e interpreta con precisión o contido da mensaxe.
    

CA1.1. Identificouse a idea principal da mensaxe.

   

CA1.2. Recoñeceuse a finalidade de mensaxes radiofónicas e doutro material gravado ou retransmitido pronunciado en lingua 
estándar, e identificouse o estado de ánimo e o ton da persoa falante.

   

CA1.3. Extraeuse información de gravacións en lingua estándar relacionadas coa vida social, profesional ou académica.

   

CA1.4. Identificáronse os puntos de vista e as actitudes da persoa falante.

   

CA1.5. Identificáronse as ideas principais de declaracións e de mensaxes sobre temas concretos e abstractos, en lingua 

estándar e cun ritmo normal.

   

CA1.6. Comprendeuse con todo detalle o que se di en lingua estándar, mesmo nun ambiente con ruído de fondo.

    

CA1.7. Extraéronse as ideas principais de conferencias, charlas, informes, e doutros xeitos de presentación académica e 
profesional lingüisticamente complexos.

   

CA1.8. Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe, mesmo sen entender todos os seus 
elementos.

   

BC 1 Análise de mensaxes orais.     

C 1.1 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás.     

RA 2 Interpreta información profesional contida en textos escritos complexos e analiza 

comprensivamente os seus contidos.
    

CA2.1. Léronse cun alto grao de independencia textos de diverso tipo, adaptando o estilo e a velocidade da lectura ás 
finalidades, e utilizáronse fontes de referencia acaídas de xeito selectivo. 

    

CA2.2. Interpretouse a correspondencia relativa á súa especialidade e captouse doadamente o significado esencial. 

    

CA2.3. Interpretáronse con todo detalle textos extensos e de relativa complexidade relacionados ou non coa súa especialidade, 
con posibilidade de volver ler as seccións difíciles. 

   

CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira. 

   

CA2.5. Identificouse con rapidez o contido e a importancia de noticias, artigos e informes sobre unha ampla serie de temas 

profesionais, e decidiuse sobre a oportunidade dunha análise máis fonda. 

    

CA2.6. Realizáronse traducións de textos complexos utilizando material de apoio, en caso necesario. 

   

CA2.7. Interpretáronse mensaxes técnicas recibidas a través de soportes telemáticos (correo electrónico, fax, etc.).

   

CA2.8. Interpretáronse instrucións extensas e complexas que estean dentro da súa especialidade.

    

BC 2 Interpretación de mensaxes escritas.     

C 2.1 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns.     
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C 2.2 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.     

C 2.3 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.     

RA 3. Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e analiza o contido da situación, adaptándose ao 
rexistro lingüístico da persoa interlocutora. 

    

CA3.1. Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. 

    

CA3.2. Expresouse con fluidez, precisión e eficacia sobre unha ampla serie de temas xerais, académicos, profesionais ou de 
lecer, marcando con claridade a relación entre as ideas. 

   

CA3.3. Comunicouse espontaneamente e adoptouse un nivel de formalidade adecuado ás circunstancias. 

   

CA3.4. Utilizáronse normas de protocolo en presentacións formais e informais. 

   

CA3.5. Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. 

   

CA3.6. Expresáronse e defendéronse con claridade puntos de vista, e achegáronse explicacións e argumentos axeitados. 

   

CA3.7. Describiuse e determinouse a secuencia dun proceso de traballo da súa competencia. 

   

CA3.8. Argumentouse con todo detalle a elección dunha determinada opción ou dun procedemento de traballo elixido. 

   

CA3.9. Solicitouse a reformulación do discurso ou dunha parte del, en caso necesario.

    

BC 3 Produción de mensaxes orais.     

C 3.1 Mensaxes orais.     

C 3.2 Mantemento e seguimento do discurso oral.     

RA 4. Elabora documentos e informes propios do sector e relaciona os recursos lingüísticos cos seus 
propósitos. 

    

CA4.1. Redactáronse textos claros e detallados sobre unha variedade de temas relacionados coa súa especialidade, para o que 

se sintetizaron e se avaliaron as informacións e os argumentos procedentes de varias fontes. 

   

CA4.2. Organizouse a información con corrección, precisión, coherencia e cohesión, e solicitouse ou facilitouse información 
xeral ou detallada. 

   

CA4.3. Redactáronse informes onde se salienten os aspectos significativos e se ofrezan detalles relevantes que sirvan de 
apoio. 

   

CA4.4. Formalizouse documentación específica do seu campo profesional. 

   

CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de documentos. 

    

CA4.6. Resumíronse artigos, manuais de instrucións e outros documentos escritos, e utilizouse un vocabulario amplo para 
evitar a repetición frecuente. 

   

CA4.7. Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore. 
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BC 4 Emisión de textos escritos.     

C 4.1 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns.     

C 4.2 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.    

C 4.3 Coherencia textual.    

RA 5. Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as 
relacións típicas características do país da lingua inglesa. 

    

CA5.1. Definíronse os trazos máis salientables dos costumes e dos usos da comunidade onde se fale a lingua inglesa. 

    

CA5.2. Describíronse os protocolos e as normas e os protocolos de relación social propios do país. 

    

CA5.3. Identificáronse os valores e as crenzas da comunidade en que se fale lingua inglesa. 

   

CA5.4. Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector en calquera tipo de texto. 

   

CA5.5. Aplicáronse os protocolos e as normas de relación social do país de lingua inglesa.

    

CA5.6. Recoñecéronse os marcadores lingüísticos da procedencia rexional.

   

BC 5 Identificación e interpretación dos elementos culturais máis significativos dos países da lingua 

inglesa.
    

C 5.1 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.     

C 5.2 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiren un comportamento socioprofesional, co fin de 
proxectar unha boa imaxe da empresa.

    

C 5.3 Recoñecemento da lingua inglesa para afondar en coñecementos que resulten de interese ao longo da vida persoal e 
profesional.

   

C 5.4 Uso de rexistros axeitados segundo o contexto da comunicación, a persoa interlocutora e a intención das persoas 
interlocutoras.
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UNIDADE 2 – OFFICE WORK 

 

RA e CA U2 A1 A2 A3 

RA 1 Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos por calquera medio de 

comunicación en lingua estándar, e interpreta con precisión o contido da mensaxe.
   

CA1.1. Identificouse a idea principal da mensaxe.

   

CA1.2. Recoñeceuse a finalidade de mensaxes radiofónicas e doutro material gravado ou retransmitido pronunciado en lingua 
estándar, e identificouse o estado de ánimo e o ton da persoa falante.

   

CA1.3. Extraeuse información de gravacións en lingua estándar relacionadas coa vida social, profesional ou académica.

   

CA1.4. Identificáronse os puntos de vista e as actitudes da persoa falante.

   

CA1.5. Identificáronse as ideas principais de declaracións e de mensaxes sobre temas concretos e abstractos, en lingua 
estándar e cun ritmo normal.

   

CA1.6. Comprendeuse con todo detalle o que se di en lingua estándar, mesmo nun ambiente con ruído de fondo.

   

CA1.7. Extraéronse as ideas principais de conferencias, charlas, informes, e doutros xeitos de presentación académica e 
profesional lingüisticamente complexos.

   

CA1.8. Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe, mesmo sen entender todos os seus 
elementos.

   

BC 1 Análise de mensaxes orais.    

C 1.1 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás.    

RA 2 Interpreta información profesional contida en textos escritos complexos e analiza 

comprensivamente os seus contidos.
   

CA2.1. Léronse cun alto grao de independencia textos de diverso tipo, adaptando o estilo e a velocidade da lectura ás 

finalidades, e utilizáronse fontes de referencia acaídas de xeito selectivo. 

   

CA2.2. Interpretouse a correspondencia relativa á súa especialidade e captouse doadamente o significado esencial. 

   

CA2.3. Interpretáronse con todo detalle textos extensos e de relativa complexidade relacionados ou non coa súa especialidade, 
con posibilidade de volver ler as seccións difíciles. 

   

CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira. 

   

CA2.5. Identificouse con rapidez o contido e a importancia de noticias, artigos e informes sobre unha ampla serie de temas 
profesionais, e decidiuse sobre a oportunidade dunha análise máis fonda. 

   

CA2.6. Realizáronse traducións de textos complexos utilizando material de apoio, en caso necesario. 

   

CA2.7. Interpretáronse mensaxes técnicas recibidas a través de soportes telemáticos (correo electrónico, fax, etc.).

   

CA2.8. Interpretáronse instrucións extensas e complexas que estean dentro da súa especialidade.

   

BC 2 Interpretación de mensaxes escritas.    

C 2.1 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns.    

C 2.2 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.    
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C 2.3 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.    

RA 3. Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e analiza o contido da situación, adaptándose ao 
rexistro lingüístico da persoa interlocutora. 

    

CA3.1. Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. 

   

CA3.2. Expresouse con fluidez, precisión e eficacia sobre unha ampla serie de temas xerais, académicos, profesionais ou de 
lecer, marcando con claridade a relación entre as ideas. 

   

CA3.3. Comunicouse espontaneamente e adoptouse un nivel de formalidade adecuado ás circunstancias. 

   

CA3.4. Utilizáronse normas de protocolo en presentacións formais e informais. 

   

CA3.5. Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. 

   

CA3.6. Expresáronse e defendéronse con claridade puntos de vista, e achegáronse explicacións e argumentos axeitados. 

   

CA3.7. Describiuse e determinouse a secuencia dun proceso de traballo da súa competencia. 

    

CA3.8. Argumentouse con todo detalle a elección dunha determinada opción ou dun procedemento de traballo elixido. 

   

CA3.9. Solicitouse a reformulación do discurso ou dunha parte del, en caso necesario.

   

BC 3 Produción de mensaxes orais.     

C 3.1 Mensaxes orais.     

C 3.2 Mantemento e seguimento do discurso oral.    

RA 4. Elabora documentos e informes propios do sector e relaciona os recursos lingüísticos cos seus 
propósitos. 

    

CA4.1. Redactáronse textos claros e detallados sobre unha variedade de temas relacionados coa súa especialidade, para o que 
se sintetizaron e se avaliaron as informacións e os argumentos procedentes de varias fontes. 

   

CA4.2. Organizouse a información con corrección, precisión, coherencia e cohesión, e solicitouse ou facilitouse información 
xeral ou detallada. 

   

CA4.3. Redactáronse informes onde se salienten os aspectos significativos e se ofrezan detalles relevantes que sirvan de 
apoio. 

   

CA4.4. Formalizouse documentación específica do seu campo profesional. 

   

CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de documentos. 

   

CA4.6. Resumíronse artigos, manuais de instrucións e outros documentos escritos, e utilizouse un vocabulario amplo para 
evitar a repetición frecuente. 

    

CA4.7. Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore. 
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BC 4 Emisión de textos escritos.     

C 4.1 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns.     

C 4.2 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.    

C 4.3 Coherencia textual.    

RA 5. Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as 
relacións típicas características do país da lingua inglesa. 

    

CA5.1. Definíronse os trazos máis salientables dos costumes e dos usos da comunidade onde se fale a lingua inglesa. 

    

CA5.2. Describíronse os protocolos e as normas e os protocolos de relación social propios do país. 

   

CA5.3. Identificáronse os valores e as crenzas da comunidade en que se fale lingua inglesa. 

    

CA5.4. Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector en calquera tipo de texto. 

   

CA5.5. Aplicáronse os protocolos e as normas de relación social do país de lingua inglesa.

    

CA5.6. Recoñecéronse os marcadores lingüísticos da procedencia rexional.

   

BC 5 Identificación e interpretación dos elementos culturais máis significativos dos países da lingua 

inglesa.
    

C 5.1 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.     

C 5.2 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiren un comportamento socioprofesional, co fin de 
proxectar unha boa imaxe da empresa.

   

C 5.3 Recoñecemento da lingua inglesa para afondar en coñecementos que resulten de interese ao longo da vida persoal e 
profesional.

   

C 5.4 Uso de rexistros axeitados segundo o contexto da comunicación, a persoa interlocutora e a intención das persoas 
interlocutoras.
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RA e CA U3 A1 A2 A3 

RA 1 Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos por calquera medio de 

comunicación en lingua estándar, e interpreta con precisión o contido da mensaxe.
    

CA1.1. Identificouse a idea principal da mensaxe.

   

CA1.2. Recoñeceuse a finalidade de mensaxes radiofónicas e doutro material gravado ou retransmitido pronunciado en lingua 
estándar, e identificouse o estado de ánimo e o ton da persoa falante.

   

CA1.3. Extraeuse información de gravacións en lingua estándar relacionadas coa vida social, profesional ou académica.

   

CA1.4. Identificáronse os puntos de vista e as actitudes da persoa falante.

    

CA1.5. Identificáronse as ideas principais de declaracións e de mensaxes sobre temas concretos e abstractos, en lingua 
estándar e cun ritmo normal.

    

CA1.6. Comprendeuse con todo detalle o que se di en lingua estándar, mesmo nun ambiente con ruído de fondo.

   

CA1.7. Extraéronse as ideas principais de conferencias, charlas, informes, e doutros xeitos de presentación académica e 
profesional lingüisticamente complexos.

   

CA1.8. Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe, mesmo sen entender todos os seus 
elementos.

    

BC 1 Análise de mensaxes orais.     

C 1.1 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás.     

RA 2 Interpreta información profesional contida en textos escritos complexos e analiza 

comprensivamente os seus contidos.
    

CA2.1. Léronse cun alto grao de independencia textos de diverso tipo, adaptando o estilo e a velocidade da lectura ás 
finalidades, e utilizáronse fontes de referencia acaídas de xeito selectivo. 

   

CA2.2. Interpretouse a correspondencia relativa á súa especialidade e captouse doadamente o significado esencial. 

   

CA2.3. Interpretáronse con todo detalle textos extensos e de relativa complexidade relacionados ou non coa súa especialidade, 
con posibilidade de volver ler as seccións difíciles. 

    

CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira. 

   

CA2.5. Identificouse con rapidez o contido e a importancia de noticias, artigos e informes sobre unha ampla serie de temas 
profesionais, e decidiuse sobre a oportunidade dunha análise máis fonda. 

    

CA2.6. Realizáronse traducións de textos complexos utilizando material de apoio, en caso necesario. 

    

CA2.7. Interpretáronse mensaxes técnicas recibidas a través de soportes telemáticos (correo electrónico, fax, etc.).

    

CA2.8. Interpretáronse instrucións extensas e complexas que estean dentro da súa especialidade.

   

BC 2 Interpretación de mensaxes escritas.     

C 2.1 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns.     

C 2.2 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.     

C 2.3 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.     
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RA 3. Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e analiza o contido da situación, adaptándose ao 
rexistro lingüístico da persoa interlocutora. 

    

CA3.1. Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. 

   

CA3.2. Expresouse con fluidez, precisión e eficacia sobre unha ampla serie de temas xerais, académicos, profesionais ou de 
lecer, marcando con claridade a relación entre as ideas. 

   

CA3.3. Comunicouse espontaneamente e adoptouse un nivel de formalidade adecuado ás circunstancias. 

   

CA3.4. Utilizáronse normas de protocolo en presentacións formais e informais. 

   

CA3.5. Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. 

   

CA3.6. Expresáronse e defendéronse con claridade puntos de vista, e achegáronse explicacións e argumentos axeitados. 

    

CA3.7. Describiuse e determinouse a secuencia dun proceso de traballo da súa competencia. 

   

CA3.8. Argumentouse con todo detalle a elección dunha determinada opción ou dun procedemento de traballo elixido. 

    

CA3.9. Solicitouse a reformulación do discurso ou dunha parte del, en caso necesario.

    

BC 3 Produción de mensaxes orais.     

C 3.1 Mensaxes orais.     

C 3.2 Mantemento e seguimento do discurso oral.     

RA 4. Elabora documentos e informes propios do sector e relaciona os recursos lingüísticos cos seus 
propósitos. 

    

CA4.1. Redactáronse textos claros e detallados sobre unha variedade de temas relacionados coa súa especialidade, para o que 
se sintetizaron e se avaliaron as informacións e os argumentos procedentes de varias fontes. 

   

CA4.2. Organizouse a información con corrección, precisión, coherencia e cohesión, e solicitouse ou facilitouse información 
xeral ou detallada. 

   

CA4.3. Redactáronse informes onde se salienten os aspectos significativos e se ofrezan detalles relevantes que sirvan de 
apoio. 

    

CA4.4. Formalizouse documentación específica do seu campo profesional. 

   

CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de documentos. 

    

CA4.6. Resumíronse artigos, manuais de instrucións e outros documentos escritos, e utilizouse un vocabulario amplo para 
evitar a repetición frecuente. 

   

CA4.7. Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore. 
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BC 4 Emisión de textos escritos.     

C 4.1 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns.    

C 4.2 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.     

C 4.3 Coherencia textual.     

RA 5. Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as 
relacións típicas características do país da lingua inglesa. 

    

CA5.1. Definíronse os trazos máis salientables dos costumes e dos usos da comunidade onde se fale a lingua inglesa. 

   

CA5.2. Describíronse os protocolos e as normas e os protocolos de relación social propios do país. 

    

CA5.3. Identificáronse os valores e as crenzas da comunidade en que se fale lingua inglesa. 

   

CA5.4. Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector en calquera tipo de texto. 

    

CA5.5. Aplicáronse os protocolos e as normas de relación social do país de lingua inglesa.

   

CA5.6. Recoñecéronse os marcadores lingüísticos da procedencia rexional.

   

BC 5 Identificación e interpretación dos elementos culturais máis significativos dos países da lingua 

inglesa.
    

C 5.1 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.    

C 5.2 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiren un comportamento socioprofesional, co fin de 
proxectar unha boa imaxe da empresa.

    

C 5.3 Recoñecemento da lingua inglesa para afondar en coñecementos que resulten de interese ao longo da vida persoal e 
profesional.

   

C 5.4 Uso de rexistros axeitados segundo o contexto da comunicación, a persoa interlocutora e a intención das persoas 
interlocutoras.
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UNIDADE 4 – MEETINGS AND EVENTS 

 

RA e CA U4 A1 A2 A3 

RA 1 Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos por calquera medio de 

comunicación en lingua estándar, e interpreta con precisión o contido da mensaxe.
    

CA1.1. Identificouse a idea principal da mensaxe.

   

CA1.2. Recoñeceuse a finalidade de mensaxes radiofónicas e doutro material gravado ou retransmitido pronunciado en lingua 
estándar, e identificouse o estado de ánimo e o ton da persoa falante.

   

CA1.3. Extraeuse información de gravacións en lingua estándar relacionadas coa vida social, profesional ou académica.

   

CA1.4. Identificáronse os puntos de vista e as actitudes da persoa falante.

   

CA1.5. Identificáronse as ideas principais de declaracións e de mensaxes sobre temas concretos e abstractos, en lingua 
estándar e cun ritmo normal.

   

CA1.6. Comprendeuse con todo detalle o que se di en lingua estándar, mesmo nun ambiente con ruído de fondo.

    

CA1.7. Extraéronse as ideas principais de conferencias, charlas, informes, e doutros xeitos de presentación académica e 
profesional lingüisticamente complexos.

   

CA1.8. Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe, mesmo sen entender todos os seus 
elementos.

   

BC 1 Análise de mensaxes orais.     

C 1.1 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás.     

RA 2 Interpreta información profesional contida en textos escritos complexos e analiza 

comprensivamente os seus contidos.
    

CA2.1. Léronse cun alto grao de independencia textos de diverso tipo, adaptando o estilo e a velocidade da lectura ás 
finalidades, e utilizáronse fontes de referencia acaídas de xeito selectivo. 

   

CA2.2. Interpretouse a correspondencia relativa á súa especialidade e captouse doadamente o significado esencial. 

   

CA2.3. Interpretáronse con todo detalle textos extensos e de relativa complexidade relacionados ou non coa súa especialidade, 
con posibilidade de volver ler as seccións difíciles. 

   

CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira. 

    

CA2.5. Identificouse con rapidez o contido e a importancia de noticias, artigos e informes sobre unha ampla serie de temas 
profesionais, e decidiuse sobre a oportunidade dunha análise máis fonda. 

   

CA2.6. Realizáronse traducións de textos complexos utilizando material de apoio, en caso necesario. 

   

CA2.7. Interpretáronse mensaxes técnicas recibidas a través de soportes telemáticos (correo electrónico, fax, etc.).

    

CA2.8. Interpretáronse instrucións extensas e complexas que estean dentro da súa especialidade.

   

BC 2 Interpretación de mensaxes escritas.     

C 2.1 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns.     

C 2.2 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.    

C 2.3 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.    
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RA e CA U4 A1 A2 A3 

RA 3. Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e analiza o contido da situación, adaptándose ao 
rexistro lingüístico da persoa interlocutora. 

    

CA3.1. Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. 

   

CA3.2. Expresouse con fluidez, precisión e eficacia sobre unha ampla serie de temas xerais, académicos, profesionais ou de 
lecer, marcando con claridade a relación entre as ideas. 

    

CA3.3. Comunicouse espontaneamente e adoptouse un nivel de formalidade adecuado ás circunstancias. 

   

CA3.4. Utilizáronse normas de protocolo en presentacións formais e informais. 

   

CA3.5. Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. 

   

CA3.6. Expresáronse e defendéronse con claridade puntos de vista, e achegáronse explicacións e argumentos axeitados. 

   

CA3.7. Describiuse e determinouse a secuencia dun proceso de traballo da súa competencia. 

   

CA3.8. Argumentouse con todo detalle a elección dunha determinada opción ou dun procedemento de traballo elixido. 

    

CA3.9. Solicitouse a reformulación do discurso ou dunha parte del, en caso necesario.

   

BC 3 Produción de mensaxes orais.    

C 3.1 Mensaxes orais.     

C 3.2 Mantemento e seguimento do discurso oral.    

RA 4. Elabora documentos e informes propios do sector e relaciona os recursos lingüísticos cos seus 
propósitos. 

   

CA4.1. Redactáronse textos claros e detallados sobre unha variedade de temas relacionados coa súa especialidade, para o que 
se sintetizaron e se avaliaron as informacións e os argumentos procedentes de varias fontes. 

   

CA4.2. Organizouse a información con corrección, precisión, coherencia e cohesión, e solicitouse ou facilitouse información 
xeral ou detallada. 

   

CA4.3. Redactáronse informes onde se salienten os aspectos significativos e se ofrezan detalles relevantes que sirvan de 
apoio. 

   

CA4.4. Formalizouse documentación específica do seu campo profesional. 

   

CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de documentos. 

   

CA4.6. Resumíronse artigos, manuais de instrucións e outros documentos escritos, e utilizouse un vocabulario amplo para 
evitar a repetición frecuente. 

   

CA4.7. Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore. 
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BC 4 Emisión de textos escritos.    

C 4.1 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns.    

C 4.2 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.    

C 4.3 Coherencia textual.    

RA 5. Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as 
relacións típicas características do país da lingua inglesa. 

    

CA5.1. Definíronse os trazos máis salientables dos costumes e dos usos da comunidade onde se fale a lingua inglesa. 

   

CA5.2. Describíronse os protocolos e as normas e os protocolos de relación social propios do país. 

    

CA5.3. Identificáronse os valores e as crenzas da comunidade en que se fale lingua inglesa. 

   

CA5.4. Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector en calquera tipo de texto. 

   

CA5.5. Aplicáronse os protocolos e as normas de relación social do país de lingua inglesa.

   

CA5.6. Recoñecéronse os marcadores lingüísticos da procedencia rexional.

   

BC 5 Identificación e interpretación dos elementos culturais máis significativos dos países da lingua 

inglesa.
    

C 5.1 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.     

C 5.2 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiren un comportamento socioprofesional, co fin de 
proxectar unha boa imaxe da empresa.

   

C 5.3 Recoñecemento da lingua inglesa para afondar en coñecementos que resulten de interese ao longo da vida persoal e 
profesional.

    

C 5.4 Uso de rexistros axeitados segundo o contexto da comunicación, a persoa interlocutora e a intención das persoas 
interlocutoras.

   



517 

517 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

UNIDADE 5 – COMMERCIAL TRANSACTIONS 

 

RA e CA U5 A1 A2 A3 

RA 1 Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos por calquera medio de 

comunicación en lingua estándar, e interpreta con precisión o contido da mensaxe.
    

CA1.1. Identificouse a idea principal da mensaxe.

    

CA1.2. Recoñeceuse a finalidade de mensaxes radiofónicas e doutro material gravado ou retransmitido pronunciado en lingua 
estándar, e identificouse o estado de ánimo e o ton da persoa falante.

   

CA1.3. Extraeuse información de gravacións en lingua estándar relacionadas coa vida social, profesional ou académica.

   

CA1.4. Identificáronse os puntos de vista e as actitudes da persoa falante.

   

CA1.5. Identificáronse as ideas principais de declaracións e de mensaxes sobre temas concretos e abstractos, en lingua 
estándar e cun ritmo normal.

   

CA1.6. Comprendeuse con todo detalle o que se di en lingua estándar, mesmo nun ambiente con ruído de fondo.

   

CA1.7. Extraéronse as ideas principais de conferencias, charlas, informes, e doutros xeitos de presentación académica e 
profesional lingüisticamente complexos.

   

CA1.8. Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe, mesmo sen entender todos os seus 
elementos.

   

BC 1 Análise de mensaxes orais.     

C 1.1 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás.     

RA 2 Interpreta información profesional contida en textos escritos complexos e analiza 

comprensivamente os seus contidos.
    

CA2.1. Léronse cun alto grao de independencia textos de diverso tipo, adaptando o estilo e a velocidade da lectura ás 
finalidades, e utilizáronse fontes de referencia acaídas de xeito selectivo. 

   

CA2.2. Interpretouse a correspondencia relativa á súa especialidade e captouse doadamente o significado esencial. 

    

CA2.3. Interpretáronse con todo detalle textos extensos e de relativa complexidade relacionados ou non coa súa especialidade, 
con posibilidade de volver ler as seccións difíciles. 

   

CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira. 

   

CA2.5. Identificouse con rapidez o contido e a importancia de noticias, artigos e informes sobre unha ampla serie de temas 
profesionais, e decidiuse sobre a oportunidade dunha análise máis fonda. 

   

CA2.6. Realizáronse traducións de textos complexos utilizando material de apoio, en caso necesario. 

   

CA2.7. Interpretáronse mensaxes técnicas recibidas a través de soportes telemáticos (correo electrónico, fax, etc.).

    

CA2.8. Interpretáronse instrucións extensas e complexas que estean dentro da súa especialidade.

    

BC 2 Interpretación de mensaxes escritas.     

C 2.1 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns.     

C 2.2 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.    

C 2.3 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.     
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RA e CA U5 A1 A2 A3 

RA 3. Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e analiza o contido da situación, adaptándose ao 
rexistro lingüístico da persoa interlocutora. 

   

CA3.1. Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. 

   

CA3.2. Expresouse con fluidez, precisión e eficacia sobre unha ampla serie de temas xerais, académicos, profesionais ou de 
lecer, marcando con claridade a relación entre as ideas. 

   

CA3.3. Comunicouse espontaneamente e adoptouse un nivel de formalidade adecuado ás circunstancias. 

   

CA3.4. Utilizáronse normas de protocolo en presentacións formais e informais. 

   

CA3.5. Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. 

   

CA3.6. Expresáronse e defendéronse con claridade puntos de vista, e achegáronse explicacións e argumentos axeitados. 

   

CA3.7. Describiuse e determinouse a secuencia dun proceso de traballo da súa competencia. 

   

CA3.8. Argumentouse con todo detalle a elección dunha determinada opción ou dun procedemento de traballo elixido. 

   

CA3.9. Solicitouse a reformulación do discurso ou dunha parte del, en caso necesario.

   

BC 3 Produción de mensaxes orais.    

C 3.1 Mensaxes orais.    

C 3.2 Mantemento e seguimento do discurso oral.    

RA 4. Elabora documentos e informes propios do sector e relaciona os recursos lingüísticos cos seus 
propósitos. 

    

CA4.1. Redactáronse textos claros e detallados sobre unha variedade de temas relacionados coa súa especialidade, para o que 
se sintetizaron e se avaliaron as informacións e os argumentos procedentes de varias fontes. 

   

CA4.2. Organizouse a información con corrección, precisión, coherencia e cohesión, e solicitouse ou facilitouse información 
xeral ou detallada. 

   

CA4.3. Redactáronse informes onde se salienten os aspectos significativos e se ofrezan detalles relevantes que sirvan de 
apoio. 

   

CA4.4. Formalizouse documentación específica do seu campo profesional. 

   

CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de documentos. 

    

CA4.6. Resumíronse artigos, manuais de instrucións e outros documentos escritos, e utilizouse un vocabulario amplo para 
evitar a repetición frecuente. 

    

CA4.7. Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore. 
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BC 4 Emisión de textos escritos.     

C 4.1 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns.    

C 4.2 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.    

C 4.3 Coherencia textual.     

RA 5. Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as 
relacións típicas características do país da lingua inglesa. 

    

CA5.1. Definíronse os trazos máis salientables dos costumes e dos usos da comunidade onde se fale a lingua inglesa. 

   

CA5.2. Describíronse os protocolos e as normas e os protocolos de relación social propios do país. 

   

CA5.3. Identificáronse os valores e as crenzas da comunidade en que se fale lingua inglesa. 

   

CA5.4. Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector en calquera tipo de texto. 

   

CA5.5. Aplicáronse os protocolos e as normas de relación social do país de lingua inglesa.

    

CA5.6. Recoñecéronse os marcadores lingüísticos da procedencia rexional.

   

BC 5 Identificación e interpretación dos elementos culturais máis significativos dos países da lingua 

inglesa.
    

C 5.1 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.     

C 5.2 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiren un comportamento socioprofesional, co fin de 
proxectar unha boa imaxe da empresa.

    

C 5.3 Recoñecemento da lingua inglesa para afondar en coñecementos que resulten de interese ao longo da vida persoal e 
profesional.

   

C 5.4 Uso de rexistros axeitados segundo o contexto da comunicación, a persoa interlocutora e a intención das persoas 
interlocutoras.
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UNIDADE 6 – COMPANIES AS COMMUNITIES 

RA e CA U6 A1 A2 A3 

RA 1 Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos por calquera medio de 

comunicación en lingua estándar, e interpreta con precisión o contido da mensaxe.
    

CA1.1. Identificouse a idea principal da mensaxe.

   

CA1.2. Recoñeceuse a finalidade de mensaxes radiofónicas e doutro material gravado ou retransmitido pronunciado en lingua 
estándar, e identificouse o estado de ánimo e o ton da persoa falante.

   

CA1.3. Extraeuse información de gravacións en lingua estándar relacionadas coa vida social, profesional ou académica.

   

CA1.4. Identificáronse os puntos de vista e as actitudes da persoa falante.

    

CA1.5. Identificáronse as ideas principais de declaracións e de mensaxes sobre temas concretos e abstractos, en lingua 
estándar e cun ritmo normal.

   

CA1.6. Comprendeuse con todo detalle o que se di en lingua estándar, mesmo nun ambiente con ruído de fondo.

   

CA1.7. Extraéronse as ideas principais de conferencias, charlas, informes, e doutros xeitos de presentación académica e 
profesional lingüisticamente complexos.

    

CA1.8. Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe, mesmo sen entender todos os seus 
elementos.

   

BC 1 Análise de mensaxes orais.     

C 1.1 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás.     

RA 2 Interpreta información profesional contida en textos escritos complexos e analiza 

comprensivamente os seus contidos.
    

CA2.1. Léronse cun alto grao de independencia textos de diverso tipo, adaptando o estilo e a velocidade da lectura ás 
finalidades, e utilizáronse fontes de referencia acaídas de xeito selectivo. 

   

CA2.2. Interpretouse a correspondencia relativa á súa especialidade e captouse doadamente o significado esencial. 

   

CA2.3. Interpretáronse con todo detalle textos extensos e de relativa complexidade relacionados ou non coa súa especialidade, 
con posibilidade de volver ler as seccións difíciles. 

    

CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira. 

   

CA2.5. Identificouse con rapidez o contido e a importancia de noticias, artigos e informes sobre unha ampla serie de temas 
profesionais, e decidiuse sobre a oportunidade dunha análise máis fonda. 

   

CA2.6. Realizáronse traducións de textos complexos utilizando material de apoio, en caso necesario. 

   

CA2.7. Interpretáronse mensaxes técnicas recibidas a través de soportes telemáticos (correo electrónico, fax, etc.).

   

CA2.8. Interpretáronse instrucións extensas e complexas que estean dentro da súa especialidade.

   

BC 2 Interpretación de mensaxes escritas.     

C 2.1 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns.     

C 2.2 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.    

C 2.3 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.    

RA 3. Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e analiza o contido da situación, adaptándose ao 
rexistro lingüístico da persoa interlocutora. 
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RA e CA U6 A1 A2 A3 

CA3.1. Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. 

   

CA3.2. Expresouse con fluidez, precisión e eficacia sobre unha ampla serie de temas xerais, académicos, profesionais ou de 
lecer, marcando con claridade a relación entre as ideas. 

   

CA3.3. Comunicouse espontaneamente e adoptouse un nivel de formalidade adecuado ás circunstancias. 

   

CA3.4. Utilizáronse normas de protocolo en presentacións formais e informais. 

   

CA3.5. Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. 

   

CA3.6. Expresáronse e defendéronse con claridade puntos de vista, e achegáronse explicacións e argumentos axeitados. 

   

CA3.7. Describiuse e determinouse a secuencia dun proceso de traballo da súa competencia. 

   

CA3.8. Argumentouse con todo detalle a elección dunha determinada opción ou dun procedemento de traballo elixido. 

    

CA3.9. Solicitouse a reformulación do discurso ou dunha parte del, en caso necesario.

   

BC 3 Produción de mensaxes orais.     

C 3.1 Mensaxes orais.     

C 3.2 Mantemento e seguimento do discurso oral.     

RA 4. Elabora documentos e informes propios do sector e relaciona os recursos lingüísticos cos seus 
propósitos. 

   

CA4.1. Redactáronse textos claros e detallados sobre unha variedade de temas relacionados coa súa especialidade, para o que 
se sintetizaron e se avaliaron as informacións e os argumentos procedentes de varias fontes. 

   

CA4.2. Organizouse a información con corrección, precisión, coherencia e cohesión, e solicitouse ou facilitouse información 
xeral ou detallada. 

   

CA4.3. Redactáronse informes onde se salienten os aspectos significativos e se ofrezan detalles relevantes que sirvan de 
apoio. 

   

CA4.4. Formalizouse documentación específica do seu campo profesional. 

   

CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de documentos. 

   

CA4.6. Resumíronse artigos, manuais de instrucións e outros documentos escritos, e utilizouse un vocabulario amplo para 
evitar a repetición frecuente. 

   

CA4.7. Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore. 
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BC 4 Emisión de textos escritos.    

C 4.1 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns.    

C 4.2 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.    

C 4.3 Coherencia textual.    

RA 5. Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as 
relacións típicas características do país da lingua inglesa. 

    

CA5.1. Definíronse os trazos máis salientables dos costumes e dos usos da comunidade onde se fale a lingua inglesa. 

   

CA5.2. Describíronse os protocolos e as normas e os protocolos de relación social propios do país. 

   

CA5.3. Identificáronse os valores e as crenzas da comunidade en que se fale lingua inglesa. 

    

CA5.4. Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector en calquera tipo de texto. 

   

CA5.5. Aplicáronse os protocolos e as normas de relación social do país de lingua inglesa.

   

CA5.6. Recoñecéronse os marcadores lingüísticos da procedencia rexional.

   

BC 5 Identificación e interpretación dos elementos culturais máis significativos dos países da lingua 

inglesa.
    

C 5.1 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.    

C 5.2 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiren un comportamento socioprofesional, co fin de 
proxectar unha boa imaxe da empresa.

   

C 5.3 Recoñecemento da lingua inglesa para afondar en coñecementos que resulten de interese ao longo da vida persoal e 
profesional.

    

C 5.4 Uso de rexistros axeitados segundo o contexto da comunicación, a persoa interlocutora e a intención das persoas 
interlocutoras.
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4.c CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Neste apartado o profesorado deberá decidir cales contidos serán mínimos esixibles e cales non. Asemade, o peso na 

cualificación de cada un dos criterios de avaliación pode ser modificada a criterio do profesorado. 

 

Ao final de cada unidade, indícase, a modo de exemplo, exercicios concretos para a avaliación que están incluídos nos 

materiais de Burlington Professional Modules: Business Administration & Finance. Estes materiais inclúen infinidade de 

exercicios e actividades que poden tamén servir perfectamente para a avaliación do alumnado. 

 

 

UNIDADE 1 – A NEW JOB 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
MÍNIMOS 

ESIXIBLES 

PESO (%) 

CUALIFICACIÓN 

CA1.4. Identificáronse os puntos de vista e as actitudes da 
persoa falante. 

LC 1 – Listening: Selección de respostas 

(conversación) SI / NON 6% 

CA1.6. Comprendeuse con todo detalle o que se di en lingua 
estándar, mesmo nun ambiente con ruído de fondo. 

LC 1 – Listening: Fill in the gaps (conversación) SI / NON 7% 

CA2.1. Léronse cun alto grao de independencia textos de 
diverso tipo, adaptando o estilo e a velocidade da lectura ás 

finalidades, e utilizáronse fontes de referencia acaídas de 
xeito selectivo.  

PE 1 – Reading: Open questions 

(Company News) 
SI / NON 6% 

CA2.2. Interpretouse a correspondencia relativa á súa 
especialidade e captouse doadamente o significado esencial.  

PE 1 – Reading: Open questions 

(Company News) 
SI / NON 6% 

CA2.5. Identificouse con rapidez o contido e a importancia 
de noticias, artigos e informes sobre unha ampla serie de 

temas profesionais, e decidiuse sobre a oportunidade dunha 
análise máis fonda.  

PE 1 – Reading: Open questions 

(Company News) 
SI / NON 6% 

CA2.8. Interpretáronse instrucións extensas e complexas que 
estean dentro da súa especialidade. 

PE 2 – Fill in the gaps (direccións) SI / NON 6% 

CA3.1. Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión 
da mensaxe.  

LC 2 – Speaking: Dialogue (direccións) SI / NON 7% 

CA3.2. Expresouse con fluidez, precisión e eficacia sobre 
unha ampla serie de temas xerais, académicos, profesionais 

ou de lecer, marcando con claridade a relación entre as ideas.  

LC 3 – Speaking: Dialogue (entrevista de traballo) SI / NON 7% 

CA3.4. Utilizáronse normas de protocolo en presentacións 
formais e informais.  

LC 3 – Speaking: Dialogue (entrevista de traballo) SI / NON 6% 

CA3.9. Solicitouse a reformulación do discurso ou dunha 
parte del, en caso necesario. 

LC 3 – Speaking: Dialogue (entrevista de traballo) SI / NON 6% 

CA4.2. Organizouse a información con corrección, precisión, 
coherencia e cohesión, e solicitouse ou facilitouse 
información xeral ou detallada.  

PE 3 – Writing (carta de recomendación) SI / NON 7% 

CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario 
específico na formalización de documentos.  

PE 3 – Writing (carta de recomendación) SI / NON 6% 

CA4.7. Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do 

PE 3 – Writing (carta de recomendación) SI / NON 6% 
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documento que se elabore.  

CA5.1. Definíronse os trazos máis salientables dos costumes 
e dos usos da comunidade onde se fale a lingua inglesa.  

TO 1 – Traballo na aula SI / NON 6% 

CA5.2. Describíronse os protocolos e as normas e os 
protocolos de relación social propios do país.  

TO 1 – Traballo na aula SI / NON 6% 

CA5.5. Aplicáronse os protocolos e as normas de relación 
social do país de lingua inglesa. 

TO 1 – Traballo na aula SI / NON 6% 

Total 100% 

 

Proposta de instrumentos de avaliación para a Unidade 1 

 

LC 1  Test 1, Listening Comprehension, Exercise 1 

LC 2  Student’s book, Page 7, Your Turn 

LC 3  Student’s book, Page 79, Your Turn 

PE 1  Test 1, Reading Comprehension, Exercise 2 

PE 2  Workbook, Page 5, Exercise 8 

PE 3  Workbook, Page 103 
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UNIDADE 2 – OFFICE WORK 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
MÍNIMOS 

ESIXIBLES 

PESO (%) 

CUALIFICACIÓN 

CA1.1. Identificouse a idea principal da mensaxe. 

LC 1 – Listening: Selección de respostas 

(conversación) SI  5% 

CA2.1. Léronse cun alto grao de independencia textos de 
diverso tipo, adaptando o estilo e a velocidade da lectura ás 

finalidades, e utilizáronse fontes de referencia acaídas de 
xeito selectivo.  

PE 1 – Reading: Fill in the gaps & Open 

Questions (FAQ) NON 5% 

CA2.2. Interpretouse a correspondencia relativa á súa 
especialidade e captouse doadamente o significado esencial.  

PE 1 – Reading: Fill in the gaps & Open 

Questions (FAQ) SI  5% 

CA2.3. Interpretáronse con todo detalle textos extensos e de 
relativa complexidade relacionados ou non coa súa 

especialidade, con posibilidade de volver ler as seccións 

difíciles.  

PE 1 – Reading: Fill in the gaps & Open 

Questions (FAQ) SI / NON 5% 

CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se 
refira.  

PE 1 – Reading: Fill in the gaps & Open 

Questions (FAQ) SI / NON 5% 

CA2.6. Realizáronse traducións de textos complexos 

utilizando material de apoio, en caso necesario.  

TO 1 – Traballo na aula SI / NON 5% 

CA2.8. Interpretáronse instrucións extensas e complexas que 
estean dentro da súa especialidade. 

TO 1 – Traballo na aula SI / NON 5% 

CA3.1. Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión 
da mensaxe.  

LC 2 – Speaking: Conversation (pedidos) NON 5% 

CA3.7. Describiuse e determinouse a secuencia dun proceso 
de traballo da súa competencia.  

LC 3 – Speaking: Asking information (normas 

internas) SI  5% 

CA4.2. Organizouse a información con corrección, precisión, 
coherencia e cohesión, e solicitouse ou facilitouse 

información xeral ou detallada.  

PE 2 – Writing (problema con frete) SI  8% 

CA4.4. Formalizouse documentación específica do seu 
campo profesional.  

PE 2 – Writing (problema con frete) SI  5% 

CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario 
específico na formalización de documentos.  

PE 2 – Writing (problema con frete) SI  7% 

CA4.6. Resumíronse artigos, manuais de instrucións e outros 
documentos escritos, e utilizouse un vocabulario amplo para 
evitar a repetición frecuente.  

PE 3 – Writing: Corrección de erros. SI  5% 

CA4.7. Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do 
documento que se elabore.  

PE 2 – Writing (problema con frete) SI  5% 

CA5.1. Definíronse os trazos máis salientables dos costumes 
e dos usos da comunidade onde se fale a lingua inglesa.  

PE 4 – Sentence completion (normas internas) NON 6% 

CA5.3. Identificáronse os valores e as crenzas da comunidade 
en que se fale lingua inglesa.  

PE 4 – Sentence completion (normas internas) NON 6% 

CA5.5. Aplicáronse os protocolos e as normas de relación 
social do país de lingua inglesa. 

PE 4 – Sentence completion (normas internas) SI  6% 

CA5.6. Recoñecéronse os marcadores lingüísticos da 
procedencia rexional. 

TO 2 – Traballo na aula NON 7% 

Total 100% 
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Proposta de instrumentos de avaliación para a Unidade 2 

 

LC 1  Test 1, Listening Comprehension, Exercise 2 

LC 2  Student’s book, Page 11, Your Turn 

LC 3  Student’s book, Page 47, Your Turn 

PE 1  Test 2, Reading Comprehension, Exercises 1-2 

PE 2  Workbook, Page 90 

PE 3  Test 6, Vocabulary and Functional Language, Exercise 2 

PE 4  Workbook, Page 25, Say It! 
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UNIDADE 3 – MESSAGES 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
MÍNIMOS 

ESIXIBLES 

PESO (%) 

CUALIFICACIÓN 

CA1.2. Recoñeceuse a finalidade de mensaxes radiofónicas e 
doutro material gravado ou retransmitido pronunciado en 

lingua estándar, e identificouse o estado de ánimo e o ton da 

persoa falante. 

LC 1 – Listening: Sentence Completion (conversa 

telefónica) SI / NON 5% 

CA1.3. Extraeuse información de gravacións en lingua 
estándar relacionadas coa vida social, profesional ou 

académica. 

LC 2 – Listening: Multiple Choice (conversa 

telefónica) SI  5% 

CA1.4. Identificáronse os puntos de vista e as actitudes da 
persoa falante. 

LC 2 – Listening: Multiple Choice (conversa 

telefónica) SI / NON 5% 

CA1.5. Identificáronse as ideas principais de declaracións e 
de mensaxes sobre temas concretos e abstractos, en lingua 

estándar e cun ritmo normal. 

LC 1 – Listening: Sentence Completion (conversa 

telefónica) SI  5% 

CA1.6. Comprendeuse con todo detalle o que se di en lingua 
estándar, mesmo nun ambiente con ruído de fondo. 

LC 2 – Listening: Multiple Choice (conversa 

telefónica) NON 5% 

CA1.8. Tomouse conciencia da importancia de comprender 
globalmente unha mensaxe, mesmo sen entender todos os 
seus elementos. 

TO 1 – Traballo oral na aula SI  3% 

CA2.3. Interpretáronse con todo detalle textos extensos e de 
relativa complexidade relacionados ou non coa súa 

especialidade, con posibilidade de volver ler as seccións 

difíciles.  

PE 1 – Reading: Open questions (carta de 

reclamación) SI  6% 

CA2.5. Identificouse con rapidez o contido e a importancia 
de noticias, artigos e informes sobre unha ampla serie de 
temas profesionais, e decidiuse sobre a oportunidade dunha 

análise máis fonda.  

PE 1 – Reading: Open questions (carta de 

reclamación) SI  6% 

CA2.6. Realizáronse traducións de textos complexos 
utilizando material de apoio, en caso necesario.  

TO 2 – Traballo escrito na aula SI  4% 

CA2.7. Interpretáronse mensaxes técnicas recibidas a través 
de soportes telemáticos (correo electrónico, fax, etc.). 

PE 1 – Reading: Open questions (carta de 

reclamación) SI  6% 

CA3.1. Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión 
da mensaxe.  

LC 3 – Speaking: Conversation (tomar mensaxes) NON 3% 

CA3.2. Expresouse con fluidez, precisión e eficacia sobre 
unha ampla serie de temas xerais, académicos, profesionais 

ou de lecer, marcando con claridade a relación entre as ideas.  

LC 3 – Speaking: Conversation (tomar mensaxes) SI  4% 

CA3.6. Expresáronse e defendéronse con claridade puntos de 
vista, e achegáronse explicacións e argumentos axeitados.  

LC 4 – Speaking: Conversation (atención ao 

cliente) SI  5% 

CA3.8. Argumentouse con todo detalle a elección dunha 
determinada opción ou dun procedemento de traballo elixido.  

LC 4 – Speaking: Conversation (atención ao 

cliente) NON 5% 

CA3.9. Solicitouse a reformulación do discurso ou dunha 
parte del, en caso necesario. 

LC 3 – Speaking: Conversation (tomar mensaxes) SI  3% 

CA4.3. Redactáronse informes onde se salienten os aspectos 
significativos e se ofrezan detalles relevantes que sirvan de 

apoio.  

PE 2 – Writing (reclamación) SI  6% 

CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario 
específico na formalización de documentos.  

PE 2 – Writing (reclamación) SI  6% 

CA4.7. Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do 
documento que se elabore.  

PE 2 – Writing (reclamación) SI  6% 
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CA5.1. Definíronse os trazos máis salientables dos costumes 
e dos usos da comunidade onde se fale a lingua inglesa.  

TO 1 – Traballo oral na aula NON 4% 

CA5.2. Describíronse os protocolos e as normas e os 
protocolos de relación social propios do país.  

PE 3 – Multiple choice SI / NON 4% 

CA5.4. Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios 
do sector en calquera tipo de texto.  

PE 3 – Multiple choice SI  4% 

Total 100% 

 

 

Proposta de instrumentos de avaliación para a Unidade 3 

 

LC 1  Test 2, Listening Comprehension, Exercise 1 

LC 2  Test 2, Listening Comprehension, Exercise 2 

LC 3  Student’s book, Page 14, Your Turn 

LC 4  Student’s book, Page 51, Your Turn 

PE 1  Test 6, Reading Comprehension, Exercises 1-2 

PE 2  Workbook, Page 96. 

PE 3  Test F1, Vocabulary and Functional language, Exercise 2 
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UNIDADE 4 – MEETINGS AND EVENTS 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
MÍNIMOS 

ESIXIBLES 

PESO (%) 

CUALIFICACIÓN 

CA1.1. Identificouse a idea principal da mensaxe. 

LC 1 – Listening: Open questions (conversación 

sobre exposición) SI / NON 5% 

CA1.4. Identificáronse os puntos de vista e as actitudes da 
persoa falante. 

LC 2 – Listening: True/False (problemas cun voo) SI / NON 5% 

CA1.5. Identificáronse as ideas principais de declaracións e 
de mensaxes sobre temas concretos e abstractos, en lingua 

estándar e cun ritmo normal. 

LC 1 – Listening: Open questions (conversación 

sobre exposición) SI / NON 5% 

CA1.6. Comprendeuse con todo detalle o que se di en lingua 
estándar, mesmo nun ambiente con ruído de fondo. 

LC 2 – Listening: True/False (problemas cun voo) SI / NON 5% 

CA1.7. Extraéronse as ideas principais de conferencias, 
charlas, informes, e doutros xeitos de presentación académica 
e profesional lingüisticamente complexos. 

LC 1 – Listening: Open questions (conversación 

sobre exposición) SI / NON 5% 

CA1.8. Tomouse conciencia da importancia de comprender 
globalmente unha mensaxe, mesmo sen entender todos os 

seus elementos. 

TO 1 – Traballo na aula SI / NON 5% 

CA2.1. Léronse cun alto grao de independencia textos de 
diverso tipo, adaptando o estilo e a velocidade da lectura ás 

finalidades, e utilizáronse fontes de referencia acaídas de 
xeito selectivo.  

PE 1 – Reading: True/False + Sentence 

Completion (anuncios) SI / NON 5% 

CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se 
refira.  

PE 1 – Reading: True/False + Sentence 

Completion (anuncios) SI / NON 5% 

CA2.7. Interpretáronse mensaxes técnicas recibidas a través 
de soportes telemáticos (correo electrónico, fax, etc.). 

PE 2 – Reading: Open questions (exposición) SI / NON 5% 

CA3.2. Expresouse con fluidez, precisión e eficacia sobre 
unha ampla serie de temas xerais, académicos, profesionais 

ou de lecer, marcando con claridade a relación entre as ideas.  

LC 3 – Speaking: Conversation (reserva de hotel) SI / NON 5% 

CA3.3. Comunicouse espontaneamente e adoptouse un nivel 
de formalidade adecuado ás circunstancias.  

LC 4 – Speaking: Conversation (negocios en 

exposición) SI / NON 5% 

CA3.4. Utilizáronse normas de protocolo en presentacións 
formais e informais.  

LC 4 – Speaking: Conversation (negocios en 

exposición) SI / NON 5% 

CA3.6. Expresáronse e defendéronse con claridade puntos de 
vista, e achegáronse explicacións e argumentos axeitados.  

LC 4 – Speaking: Conversation (negocios en 

exposición) SI / NON 5% 

CA3.8. Argumentouse con todo detalle a elección dunha 
determinada opción ou dun procedemento de traballo elixido.  

LC 3 – Speaking: Conversation (reserva de hotel) SI / NON 5% 

CA4.3. Redactáronse informes onde se salienten os aspectos 

significativos e se ofrezan detalles relevantes que sirvan de 
apoio.  

PE 3 – Writing: A Leaflet (informacion sobre 

exposición) SI / NON 8% 

CA4.7. Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do 
documento que se elabore.  

PE 3 – Writing: A Leaflet (informacion sobre 

exposición) SI / NON 7% 

CA5.2. Describíronse os protocolos e as normas e os 
protocolos de relación social propios do país.  

TO 1 – Traballo na aula SI / NON 5% 

CA5.5. Aplicáronse os protocolos e as normas de relación 
social do país de lingua inglesa. 

TO 1 – Traballo na aula SI / NON 5% 
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CA5.6. Recoñecéronse os marcadores lingüísticos da 
procedencia rexional. 

TO 1 – Traballo na aula SI / NON 5% 

Total 100% 

 

 

Proposta de instrumentos de avaliación para a Unidade 4 

 

LC 1  Test 5, Listening Comprehension, Exercise 1 

LC 2  Test 6, Listening Comprehension, Exercise 2 

LC 3  Student’s book, Page 43, Your Turn 

LC 4  Student’s book, Page 39, Your Turn 

PE 1  Test 5, Reading Comprehension, Exercises 1-2 

PE 2  Test 4, Reading Comprehension, Exercise 2 

PE. 3  Workbook, Page 94 
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UNIDADE 5 – COMMERCIAL TRANSACTIONS 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
MÍNIMOS 

ESIXIBLES 

PESO (%) 

CUALIFICACIÓN 

CA1.1. Identificouse a idea principal da mensaxe. 

LC 1 – Listening: Sentence completion  (programa 

de radio) SI / NON 4% 

CA1.2. Recoñeceuse a finalidade de mensaxes radiofónicas e 
doutro material gravado ou retransmitido pronunciado en 
lingua estándar, e identificouse o estado de ánimo e o ton da 

persoa falante. 

LC 1 – Listening: Sentence completion  (programa 

de radio) SI / NON 4% 

CA1.4. Identificáronse os puntos de vista e as actitudes da 
persoa falante. 

LC 1 – Listening: Sentence completion  (programa 

de radio) SI / NON 4% 

CA1.7. Extraéronse as ideas principais de conferencias, 
charlas, informes, e doutros xeitos de presentación académica 

e profesional lingüisticamente complexos. 

LC 1 – Listening: Sentence completion  (programa 

de radio) SI / NON 4% 

CA2.1. Léronse cun alto grao de independencia textos de 
diverso tipo, adaptando o estilo e a velocidade da lectura ás 
finalidades, e utilizáronse fontes de referencia acaídas de 

xeito selectivo.  

PE 1 – Reading: True/False + Sentence 

completion (anuncio cursos formación) SI / NON 4% 

CA2.2. Interpretouse a correspondencia relativa á súa 
especialidade e captouse doadamente o significado esencial.  

PE 1 – Reading: True/False + Sentence 

completion (anuncio cursos formación) SI / NON 4% 

CA2.3. Interpretáronse con todo detalle textos extensos e de 
relativa complexidade relacionados ou non coa súa 

especialidade, con posibilidade de volver ler as seccións 
difíciles.  

PE 1 – Reading: True/False + Sentence 

completion (anuncio cursos formación) SI / NON 4% 

CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se 
refira.  

PE 1 – Reading: True/False + Sentence 

completion (anuncio cursos formación) SI / NON 4% 

CA2.5. Identificouse con rapidez o contido e a importancia 
de noticias, artigos e informes sobre unha ampla serie de 

temas profesionais, e decidiuse sobre a oportunidade dunha 

análise máis fonda.  

PE 1 – Reading: True/False + Sentence 

completion (anuncio cursos formación) SI / NON 4% 

CA2.7. Interpretáronse mensaxes técnicas recibidas a través 
de soportes telemáticos (correo electrónico, fax, etc.). 

PE 1 – Reading: True/False + Sentence 

completion (anuncio cursos formación) SI / NON 4% 

CA2.8. Interpretáronse instrucións extensas e complexas que 
estean dentro da súa especialidade. 

TO 1 – Traballo na aula SI / NON 4% 

CA3.5. Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión.  

LC 2 – Speaking: Conversation (apertura de 

negocio) SI / NON 5% 

CA3.6. Expresáronse e defendéronse con claridade puntos de 
vista, e achegáronse explicacións e argumentos axeitados.  

LC 2 – Speaking: Conversation (apertura de 

negocio) SI / NON 10% 

CA3.7. Describiuse e determinouse a secuencia dun proceso 
de traballo da súa competencia.  

LC 2 – Speaking: Conversation (apertura de 

negocio) SI / NON 5% 

CA4.1. Redactáronse textos claros e detallados sobre unha 
variedade de temas relacionados coa súa especialidade, para o 

que se sintetizaron e se avaliaron as informacións e os 

argumentos procedentes de varias fontes.  

PE 2 – Writing (informe de marketing) SI / NON 4% 

CA4.3. Redactáronse informes onde se salienten os aspectos 
significativos e se ofrezan detalles relevantes que sirvan de 
apoio.  

PE 2 – Writing (informe de marketing) SI / NON 4% 

CA4.4. Formalizouse documentación específica do seu 
campo profesional.  

PE 2 – Writing (informe de marketing) SI / NON 4% 

CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario 
específico na formalización de documentos.  

PE 2 – Writing (informe de marketing) SI / NON 4% 

CA4.6. Resumíronse artigos, manuais de instrucións e outros 
documentos escritos, e utilizouse un vocabulario amplo para 

evitar a repetición frecuente.  

PE 2 – Writing (informe de marketing) SI / NON 4% 
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CA5.1. Definíronse os trazos máis salientables dos costumes 
e dos usos da comunidade onde se fale a lingua inglesa.  

TO 1 – Traballo na aula SI / NON 4% 

CA5.4. Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios 
do sector en calquera tipo de texto.  

TO 1 – Traballo na aula SI / NON 4% 

CA5.5. Aplicáronse os protocolos e as normas de relación 
social do país de lingua inglesa. 

TO 1 – Traballo na aula SI / NON 4% 

CA5.6. Recoñecéronse os marcadores lingüísticos da 
procedencia rexional. 

TO 1 – Traballo na aula SI / NON 4% 

Total 100% 

 

 

Proposta de instrumentos de avaliación para a Unidade 5 

 

LC 1  Test 8, Listening Comprehension, Exercise 1 

LC 2  Student’s book, Page 63, Your Turn 

PE 1  Test 8, Reading Comprehension, Exercises 1-2 

PE 2  Workbook, Page 99 
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UNIDADE 6 – COMPANIES AS COMMUNITIES 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
MÍNIMOS 

ESIXIBLES 

PESO (%) 

CUALIFICACIÓN 

CA1.1. Identificouse a idea principal da mensaxe. 

TO 1 – Traballo oral na aula SI / NON 5% 

CA1.2. Recoñeceuse a finalidade de mensaxes radiofónicas e 
doutro material gravado ou retransmitido pronunciado en 

lingua estándar, e identificouse o estado de ánimo e o ton da 

persoa falante. 

LC 1 – Listening: Conversation (formación de 

equipos) SI / NON 5% 

CA1.4. Identificáronse os puntos de vista e as actitudes da 

persoa falante. 

LC 1 – Listening: Conversation (formación de 

equipos) SI / NON 5% 

CA1.5. Identificáronse as ideas principais de declaracións e 
de mensaxes sobre temas concretos e abstractos, en lingua 

estándar e cun ritmo normal. 

LC 1 – Listening: Conversation (formación de 

equipos) SI / NON 5% 

CA1.6. Comprendeuse con todo detalle o que se di en lingua 
estándar, mesmo nun ambiente con ruído de fondo. 

LC 1 – Listening: Conversation (formación de 

equipos) SI / NON 5% 

CA1.7. Extraéronse as ideas principais de conferencias, 
charlas, informes, e doutros xeitos de presentación académica 

e profesional lingüisticamente complexos. 

TO 1 – Traballo na aula SI / NON 5% 

CA2.3. Interpretáronse con todo detalle textos extensos e de 
relativa complexidade relacionados ou non coa súa 
especialidade, con posibilidade de volver ler as seccións 

difíciles.  

PE 1 – Reading: Multiple choice + Sentence 

completion (consultorio laboral) SI / NON 5% 

CA2.5. Identificouse con rapidez o contido e a importancia 
de noticias, artigos e informes sobre unha ampla serie de 

temas profesionais, e decidiuse sobre a oportunidade dunha 

análise máis fonda.  

PE 1 – Reading: Multiple choice + Sentence 

completion (consultorio laboral) SI / NON 5% 

CA2.8. Interpretáronse instrucións extensas e complexas que 
estean dentro da súa especialidade. 

PE 1 – Reading: Multiple choice + Sentence 

completion (consultorio laboral) SI / NON 5% 

CA3.3. Comunicouse espontaneamente e adoptouse un nivel 
de formalidade adecuado ás circunstancias.  

TO 1 – Traballo na aula SI / NON 5% 

CA3.4. Utilizáronse normas de protocolo en presentacións 
formais e informais.  

LC 2 – Speaking: Telephone conversation 

(telemarketing) SI / NON 5% 

CA3.5. Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión.  

LC 2 – Speaking: Telephone conversation 

(telemarketing) SI / NON 5% 

CA3.6. Expresáronse e defendéronse con claridade puntos de 
vista, e achegáronse explicacións e argumentos axeitados.  

LC 2 – Speaking: Telephone conversation 

(telemarketing) SI / NON 5% 

CA3.8. Argumentouse con todo detalle a elección dunha 
determinada opción ou dun procedemento de traballo elixido.  

LC 3 – Speaking: Discussion (apertura de 

mercado) SI / NON 5% 

CA3.9. Solicitouse a reformulación do discurso ou dunha 
parte del, en caso necesario. 

TO 1 – Traballo na aula SI / NON 5% 

CA4.1. Redactáronse textos claros e detallados sobre unha 
variedade de temas relacionados coa súa especialidade, para o 

que se sintetizaron e se avaliaron as informacións e os 
argumentos procedentes de varias fontes.  

PE 2 – Writing (descrición de produto) SI / NON 5% 

CA4.2. Organizouse a información con corrección, precisión, 
coherencia e cohesión, e solicitouse ou facilitouse 

información xeral ou detallada.  

PE 2 – Writing (descrición de produto) SI / NON 5% 

CA4.6. Resumíronse artigos, manuais de instrucións e outros 
documentos escritos, e utilizouse un vocabulario amplo para 

evitar a repetición frecuente.  

PE 2 – Writing (descrición de produto) SI / NON 5% 

CA5.3. Identificáronse os valores e as crenzas da comunidade 

en que se fale lingua inglesa.  

TO 1 – Traballo na aula SI / NON 5% 
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CA5.5. Aplicáronse os protocolos e as normas de relación 
social do país de lingua inglesa. 

TO 1 – Traballo na aula SI / NON 5% 

Total 100% 

 

 

Proposta de instrumentos de avaliación para a Unidade 6 

 

LC. 1  Test 9, Listening Comprehension, Exercises 1-2 

LC 2  Student’s book, Page 55, Your Turn 

LC 3  Student’s book, Page 71, Your Turn 

PE 1  Test 9, Reading Comprehension, Exercises 1-2 

PE 2  Workbook, Page 98 
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4.d TAREFAS 

 

UNIDADE 1 – A NEW JOB 

 

 ACTIVIDADE 1 – Looking for a new job (10 sesións) 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp 1.1.1 – Presentación do módulo e sistema de traballo ao longo do curso. 

Tp 1.1.2 – Presentación contextualizada de vocabulario e expresións relacionadas coa 

procura de traballo. 

Tp 1.1.3 – Explicación das tarefas a realizar polo alumnado. 

Tp 1.1.4 – Apoio e reforzo ao alumnado na execución das tarefas. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta 1.1.1 – Comprensión oral de entrevistas de traballo. 

Ta 1.1.2 – Lectura dun anuncio de traballo. 

Ta 1.1.3 – Práctica dunha entrevista de traballo. 

Ta 1.1.4 – Redacción dun correo electrónico solicitando información. 

 

Resultados ou produtos 

- Tarefas executadas e corrixidas. 

- Listaxe de vocabulario e linguaxe funcional relativo á procura de emprego. 

 

Recursos 

- Sección 19 dos libros “Business Administration & Finance” (Student’s Book e 

Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 
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 ACTIVIDADE 2 – CV (9 sesións) 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp 1.2.1 – Presentación contextualizada de vocabulario e expresións relacionadas coa 

elaboración dun curriculum vitae. 

Tp 1.2.2 – Explicación das tarefas a realizar polo alumnado. 

Tp 1.2.3 – Apoio e reforzo ao alumnado na execución das tarefas. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta 1.2.1 – Comprensión oral de vocabulario relacionado con datos persoais. 

Ta 1.2.2 – Lectura dun texto con consellos para escribir un CV. 

Ta 1.2.3 – Redacción dun CV e unha carta de presentación. 

 

Resultados ou produtos 

- Tarefas executadas e corrixidas. 

- Listaxe de vocabulario e linguaxe funcional relativo ao curriculum persoal. 

 

Recursos 

- Sección 20 dos libros “Business Administration & Finance” (Student’s Book e 

Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 



537 

537 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

 

 

 ACTIVIDADE 3 – The office (10 sesións) 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp 1.3.1 – Presentación contextualizada de vocabulario e expresións relacionadas cos 

postos de traballo nunha empresa e as actividades asociadas a cada un deles. 

Tp 1.3.2 – Explicación das tarefas a realizar polo alumnado. 

Tp 1.3.3 – Apoio e reforzo ao alumnado na execución das tarefas. 

Tp 1.3.4 – Avaliación dos resultados da unidade. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta 1.3.1 – Comprensión oral de conversas entre diferentes empregados, e entre 

empregados e visitantes. 

Ta 1.3.2 – Lectura de correos electrónicos sobre a organización e sobre os distintos 

departamentos dunha empresa. 

Ta 1.3.3 – Práctica de diálogos. 

Ta 1.3.4 – Elaboración dunha tarxeta de visita. 

Ta 1.3.5 – Redacción dun correo electrónico de presentación. 

 

Resultados ou produtos 

- Tarefas executadas e corrixidas. 

- Listaxe de vocabulario e linguaxe funcional relativo aos postos de traballo dunha 

empresa. 

- Test de control. 

 

Recursos 

- Sección 1 dos libros “Business Administration & Finance” (Student’s Book e 

Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 

- Material complementario e de apoio de “Business Administration & Finance”. 
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UNIDADE 2 – OFFICE WORK 

 

 ACTIVIDADE 1 – Routines and supplies (9 sesións) 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp 2.1.1 – Presentación contextualizada de vocabulario e expresións relacionadas 

coas tarefas e rutinas nunha oficina, así coma o material e equipamento da mesma. 

Tp 2.1.2 – Explicación das tarefas a realizar polo alumnado. 

Tp 2.1.3 – Apoio e reforzo ao alumnado na execución das tarefas. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta 2.1.1 – Comprensión oral de diálogos entre xefe e empregada, e entre empregado 

e provedor. 

Ta 2.1.2 – Lectura dun presuposto de materiais de oficina. 

Ta 2.1.3 – Práctica de diálogos. 

Ta 2.1.4 – Redacción de correos electrónicos. 

 

Resultados ou produtos 

- Tarefas executadas e corrixidas. 

- Listaxe de vocabulario e linguaxe funcional relativo ás tarefas e rutinas nunha oficina, 

así coma o material e equipamento da mesma. 

 

Recursos 

- Sección 2 dos libros “Business Administration & Finance” (Student’s Book e 

Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 

 

 

 ACTIVIDADE 2 – Mail, Shipping and Import & Export (18 sesións) 
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Tarefas do Profesorado 

Tp 2.2.1 – Presentación contextualizada de vocabulario e expresións relacionadas co 

correo postal e máis con fretes e transportes. 

Tp 2.2.2 – Explicación das tarefas a realizar polo alumnado. 

Tp 2.2.3 – Apoio e reforzo ao alumnado na execución das tarefas. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta 2.2.1 – Comprensión oral de diálogos sobre a xestión do correo e as normas para o 

envío de paquetería. 

Ta 2.2.2 – Lectura dunha folla de ruta e dun contrato de transporte marítimo. 

Ta 2.2.3 – Práctica de diálogos. 

Ta 2.2.4 – Redacción dun correo electrónico preguntando polo estado dun envío. 

Ta 2.2.5 – Comprensión oral dunha conversa entre o xefe de operacións marítimas e o 

presidente da compañía. 

 

Resultados ou produtos 

- Tarefas executadas e corrixidas. 

- Listaxe de vocabulario e linguaxe funcional relativo ao correo postal e a fretes e 

transportes. 

 

Recursos 

- Seccións 4 e 5 dos libros “Business Administration & Finance” (Student’s Book e 

Workbook). 

- Audio correspondente ás devanditas seccións. 

 

 

 ACTIVIDADE 3 – Attendance and Security (11 sesións) 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp 2.3.1 – Presentación contextualizada de vocabulario e expresións relacionadas co 

control de asistencia dos empregados e cos sistemas de seguridade. 
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Tp 2.3.2 – Explicación das tarefas a realizar polo alumnado. 

Tp 2.3.3 – Apoio e reforzo ao alumnado na execución das tarefas. 

Tp 2.3.4 – Avaliación dos resultados da unidade. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta 2.3.1 – Comprensión oral de diálogos entre o director de recursos humanos e unha 

empregada, e entre o responsábel de seguridade e un novo empregado. 

Ta 2.3.2 – Lectura dunha páxina de preguntas frecuentes sobre as vacacións e os 

permisos e máis dun texto coas normas de seguridade dunha empresa. 

Ta 2.3.3 – Práctica de diálogos sobre asistencia e seguridade. 

 

Resultados ou produtos 

- Tarefas executadas e corrixidas. 

- Listaxe de vocabulario e linguaxe funcional relativo ao control de asistencia dos 

empregados e aos sistemas de seguridade. 

- Test de control. 

 

Recursos 

- Sección 11 dos libros “Business Administration & Finance” (Student’s Book e 

Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 

- Material complementario e de apoio de “Business Administration & Finance”. 
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UNIDADE 3 – MESSAGES 

 

 ACTIVIDADE 1 – Voicemail and the Intranet (9 sesións) 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp 3.1.1 – Presentación contextualizada de vocabulario e expresións relacionadas co 

emprego da gravadora de mensaxes e da intranet corporativa. 

Tp 3.1.2 – Explicación das tarefas a realizar polo alumnado. 

Tp 3.1.3 – Apoio e reforzo ao alumnado na execución das tarefas. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta 3.1.1 – Comprensión oral de diálogos sobre o uso da gravadora de mensaxes e da 

intranet. 

Ta 3.1.2 – Lectura das explicacións sobre o uso de ámbolos dous elementos 

devanditos. 

Ta 3.1.3 – Práctica de diálogos con preguntas e respostas. 

 

Resultados ou produtos 

- Tarefas executadas e corrixidas. 

- Listaxe de vocabulario e linguaxe funcional relativo ao emprego da gravadora de 

mensaxes e da intranet corporativa. 

 

Recursos 

- Sección 3 dos libros “Business Administration & Finance” (Student’s Book e 

Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 

 

 

 ACTIVIDADE 2 – On the Phone (9 sesións) 

 

Tarefas do Profesorado 
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Tp 3.2.1 – Presentación contextualizada de vocabulario e expresións relacionadas ca 

recepción e emisión de chamadas telefónicas. 

Tp 3.2.2 – Explicación das tarefas a realizar polo alumnado. 

Tp 3.2.3 – Apoio e reforzo ao alumnado na execución das tarefas. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta 3.2.1 – Comprensión oral de conversas telefónicas. 

Ta 3.2.2 – Lectura das explicacións sobre o uso dun centralizador de chamadas e máis 

dunha listaxe de mensaxes telefónicas. 

Ta 3.2.3 – Práctica de diálogos sobre mensaxes deixadas e recibidas por teléfono. 

 

Resultados ou produtos 

- Tarefas executadas e corrixidas. 

- Listaxe de vocabulario e linguaxe funcional relativo á recepción e emisión de 

chamadas telefónicas. 

 

Recursos 

- Sección 6 dos libros “Business Administration & Finance” (Student’s Book e 

Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 
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 ACTIVIDADE 3 – Customer complaints (11 sesións) 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp 3.3.1 – Presentación contextualizada de vocabulario e expresións relacionadas co 

servizo de atención ao cliente. 

Tp 3.3.2 – Explicación das tarefas a realizar polo alumnado. 

Tp 3.3.3 – Apoio e reforzo ao alumnado na execución das tarefas. 

Tp 3.3.4 – Avaliación dos resultados da unidade. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta 3.3.1 – Comprensión oral de conversas sobre queixas e reclamacións de clientes. 

Ta 3.3.2 – Lectura dun correo electrónico sobre o tratamento de queixas e máis dunha 

carta de reclamación. 

Ta 3.3.3 – Práctica de diálogos. 

Ta 3.3.4 – Redacción de cartas de reclamación e de resposta a unha reclamación. 

 

Resultados ou produtos 

- Tarefas executadas e corrixidas. 

- Listaxe de vocabulario e linguaxe funcional relativo ao servizo de atención ao cliente. 

- Test de control. 

 

Recursos 

- Sección 12 dos libros “Business Administration & Finance” (Student’s Book e 

Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 

- Material complementario e de apoio de “Business Administration & Finance”. 
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UNIDADE 4 – MEETINGS AND EVENTS 

 

 ACTIVIDADE 1 – Scheduling Meetings and Events (9 sesións) 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp 4.1.1 – Presentación contextualizada de vocabulario e expresións relacionadas coa 

programación de reunións e a organización de eventos fóra da oficina. 

Tp 4.1.2 – Explicación das tarefas a realizar polo alumnado. 

Tp 4.1.3 – Apoio e reforzo ao alumnado na execución das tarefas. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta 4.1.1 – Comprensión oral de conversas sobre modificacións e organización de 

reunións e eventos. 

Ta 4.1.2 – Lectura dunha programación e dunha web dunha axencia organizadora de 

eventos 

Ta 4.1.3 – Práctica de diálogos. 

Ta 4.1.4 – Redacción de correos electrónicos de solicitude de reunión e aceptación de 

invitación a eventos. 

 

Resultados ou produtos 

- Tarefas executadas e corrixidas. 

- Listaxe de vocabulario e linguaxe funcional relativo a reunións e eventos. 

 

Recursos 

- Sección 7 dos libros “Business Administration & Finance” (Student’s Book e 

Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 

 

 

ACTIVIDADE 2 – Planning and Attending Meetings and Events (18 sesións) 
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Tarefas do Profesorado 

Tp 4.2.1 – Presentación contextualizada de vocabulario e expresións relacionadas co 

proceso de levantar acta dunha reunión. 

Tp 4.2.2 – Explicación das tarefas a realizar polo alumnado. 

Tp 4.2.3 – Apoio e reforzo ao alumnado na execución das tarefas. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta 4.2.1 – Comprensión oral de conversas. 

Ta 4.2.2 – Lectura dunha acta de reunión. 

Ta 4.2.3 – Práctica de diálogos. 

Ta 4.2.4 – Redacción dun correo electrónico para o cambio de data dunha reunión. 

 

Resultados ou produtos 

- Tarefas executadas e corrixidas. 

- Listaxe de vocabulario e linguaxe funcional relativo ao levantamento de actas de 

reunións. 

 

Recursos 

- Seccións 8 e 9 dos libros “Business Administration & Finance” (Student’s Book e 

Workbook). 

- Audio correspondente ás devanditas seccións. 

 

 

 ACTIVIDADE 3 – Reservations (11 sesións) 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp 4.3.1 – Presentación contextualizada de vocabulario e expresións relacionadas con 

viaxes e reservas de voos, hoteis e restaurantes. 

Tp 4.3.2 – Explicación das tarefas a realizar polo alumnado. 

Tp 4.3.3 – Apoio e reforzo ao alumnado na execución das tarefas. 
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Tp 4.3.4 – Avaliación dos resultados da unidade. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta 4.3.1 – Comprensión oral de conversas telefónicas. 

Ta 4.3.2 – Lectura dun correo electrónico e máis un folleto dun hotel. 

Ta 4.3.3 – Práctica de diálogos sobre reservas. 

Ta 4.3.4 – Redacción de cartas de reclamación e de resposta a unha reclamación. 

 

Resultados ou produtos 

- Tarefas executadas e corrixidas. 

- Listaxe de vocabulario e linguaxe funcional relativo a viaxes e reservas de voos, 

hoteis e restaurantes. 

- Test de control. 

 

Recursos 

- Sección 10 dos libros “Business Administration & Finance” (Student’s Book e 

Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 

- Material complementario e de apoio de “Business Administration & Finance”. 
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UNIDADE 5 – COMMERCIAL TRANSACTIONS 

 

 ACTIVIDADE 1 – Cash Flow and Accounting (9 sesións) 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp 5.1.1 – Presentación contextualizada de vocabulario e expresións relacionadas co 

fluxo de caixa e a contabilidade. 

Tp 5.1.2 – Explicación das tarefas a realizar polo alumnado. 

Tp 5.1.3 – Apoio e reforzo ao alumnado na execución das tarefas. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta 5.1.1 – Comprensión oral de conversas sobre a situación financeira dunha empresa 

e sobre investimentos. 

Ta 5.1.2 – Lectura dunha folla de balance dunha empresa. 

Ta 5.1.3 – Práctica de diálogos sobre a situación financeira e as posibilidades de 

investimento nun pequeno negocio. 

Ta 5.1.4 – Redacción dun informe de resultados. 

 

Resultados ou produtos 

- Tarefas executadas e corrixidas. 

- Listaxe de vocabulario e linguaxe funcional relativo ao fluxo de caixa e á 

contabilidade. 

 

Recursos 

- Sección 14 dos libros “Business Administration & Finance” (Student’s Book e 

Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 

 

 

 ACTIVIDADE 2 – Banking and Insurance (9 sesións) 
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Tarefas do Profesorado 

Tp 5.2.1 – Presentación contextualizada de vocabulario e expresións relacionadas co 

sector bancario e de seguros. 

Tp 5.2.2 – Explicación das tarefas a realizar polo alumnado. 

Tp 5.2.3 – Apoio e reforzo ao alumnado na execución das tarefas. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta 5.2.1 – Comprensión oral de conversas sobre financiamento e aseguramento de 

negocios. 

Ta 5.2.2 – Lectura dun folleto dun banco sobre empréstitos a empresas e dunha 

páxina web dunha compañía aseguradora. 

Ta 5.2.3 – Práctica de diálogos sobre a liquidez dunha empresa e as súas necesidades 

de aseguramento. 

 

Resultados ou produtos 

- Tarefas executadas e corrixidas. 

- Listaxe de vocabulario e linguaxe funcional relativo ao sector bancario e de seguros. 

 

Recursos 

- Sección 15 dos libros “Business Administration & Finance” (Student’s Book e 

Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 

 

 

 ACTIVIDADE 3 – E-Commerce and Suppliers (11 sesións) 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp 5.3.1 – Presentación contextualizada de vocabulario e expresións relacionadas co 

comercio electrónico e a procura de provedores. 

Tp 5.3.2 – Explicación das tarefas a realizar polo alumnado. 

Tp 5.3.3 – Apoio e reforzo ao alumnado na execución das tarefas. 
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Tp 5.3.4 – Avaliación dos resultados da unidade. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta 5.3.1 – Comprensión oral dunha conversa sobre a apertura dunha liña de negocio 

online e máis unha sobre a procura e selección de provedores. 

Ta 5.3.2 – Lectura dunha páxina web e dun blog de consellos. 

Ta 5.3.3 – Práctica de diálogos. 

 

Resultados ou produtos 

- Tarefas executadas e corrixidas. 

- Listaxe de vocabulario e linguaxe funcional relativo ao comercio electrónico e aos 

provedores. 

- Test de control. 

 

Recursos 

- Sección 16 dos libros “Business Administration & Finance” (Student’s Book e 

Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 

- Material complementario e de apoio de “Business Administration & Finance”. 
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UNIDADE 6 – COMPANIES AS COMMUNITIES 

 

 ACTIVIDADE 1 – Market Research and Strategies (9 sesións) 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp 6.1.1 – Presentación contextualizada de vocabulario e expresións relacionadas coa 

elaboración de estudos de mercado e estratexias de venda. 

Tp 6.1.2 – Explicación das tarefas a realizar polo alumnado. 

Tp 6.1.3 – Apoio e reforzo ao alumnado na execución das tarefas. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta 6.1.1 – Comprensión oral de conversas sobre o lanzamento e venda dun novo 

produto. 

Ta 6.1.2 – Lecturas con pautas e estratexias. 

Ta 6.1.3 – Práctica de diálogos. 

Ta 6.1.4 – Redacción dun texto describindo un produto. 

 

Resultados ou produtos 

- Tarefas executadas e corrixidas. 

- Listaxe de vocabulario e linguaxe funcional relativo á elaboración de estudos de 

mercado e estratexias de venda. 

 

Recursos 

- Sección 13 dos libros “Business Administration & Finance” (Student’s Book e 

Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 

 

 

 ACTIVIDADE 2 – Training and Teamwork (9 sesións) 
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Tarefas do Profesorado 

Tp 6.2.1 – Presentación contextualizada de vocabulario e expresións relacionadas 

coas actividades de formación dos empregados e o traballo en equipo. 

Tp 6.2.2 – Explicación das tarefas a realizar polo alumnado. 

Tp 6.2.3 – Apoio e reforzo ao alumnado na execución das tarefas. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta 6.2.1 – Comprensión oral de conversas sobre mellora de distintos aspectos dun 

negocio. 

Ta 6.2.2 – Lectura de anuncios de cursos de formación e dun blog sobre o traballo en 

equipo. 

Ta 6.2.3 – Práctica de diálogos sobre análises de resultados e suxestións de mellora. 

Ta 6.2.4 – Redacción dun anuncio cunha oferta de traballo. 

 

Resultados ou produtos 

- Tarefas executadas e corrixidas. 

- Listaxe de vocabulario e linguaxe funcional relativo ás actividades de formación dos 

empregados e ao traballo en equipo. 

 

Recursos 

- Sección 17 dos libros “Business Administration & Finance” (Student’s Book e 

Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 

 

 

 ACTIVIDADE 3 – Leadership and Strategy Planning (11 sesións) 

 

Tarefas do Profesorado 

Tp 6.3.1 – Presentación contextualizada de vocabulario e expresións relacionadas co 

liderado e planeamento estratéxico. 

Tp 6.3.2 – Explicación das tarefas a realizar polo alumnado. 
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Tp 6.3.3 – Apoio e reforzo ao alumnado na execución das tarefas. 

Tp 6.3.4 – Avaliación dos resultados da unidade. 

 

Tarefas do Alumnado 

Ta 6.3.1 – Comprensión oral dunha conversa sobre consellos para dirixir un 

departamento e doutra sobre a planificación de accións fronte á competencia. 

Ta 6.3.2 – Lectura sobre as habilidades dun líder e dunhas notas sobre estratexias de 

xestión e comunicación. 

Ta 6.3.3 – Práctica de diálogos. 

Ta 6.3.4 – Redacción dun correo electrónico de felicitación a un compañeiro polo seu 

ascenso. 

 

Resultados ou produtos 

- Tarefas executadas e corrixidas. 

- Listaxe de vocabulario e linguaxe funcional relativo ao liderado e planeamento 

estratéxico. 

- Test de control. 

 

Recursos 

- Sección 18 dos libros “Business Administration & Finance” (Student’s Book e 

Workbook). 

- Audio correspondente á devandita sección. 

- Material complementario e de apoio de “Business Administration & Finance”. 
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5 MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

Os contidos mínimos esixibles son os descritos no apartado de “Contidos Básicos” do 

Decreto 206/2012 baixo cada unha das epígrafes: 

 

Bloque de Contidos 1 . Análise de mensaxes orais 

 

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás: 
o Mensaxes directas, telefónicas, radiofónicas e gravadas. 
o Terminoloxía específica do sector. 
o Ideas principais e secundarias. 
o Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, “phrasal verbs”, 

locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, oracións 
de relativo, estilo indirecto e verbos modais. 

o Outros recursos lingüísticos: acordos e desacordos, hipóteses e 
especulacións, opinións e consellos, persuasión e advertencia. 

o Acentos de lingua oral. 
 

Bloque de Contidos 2 . Interpretación de mensaxes escritas 

 

 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns: 
o Soportes telemáticos: fax, correo electrónico e burofax. 
o Terminoloxía específica do sector. “ False friends”. 
o Ideas principais e secundarias. 
o Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, “phrasal verbs”, I 

wish + pasado simple ou perfecto, I wish + would, If only; uso da voz 
pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. 

 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, 
finalidade e resultado. 

 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade. 
 

Bloque de Contidos 3 . Produción de mensaxes orais 

 

Mensaxes orais. 
Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. 
Terminoloxía específica do sector. “False friends”. 
Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, “phrasal verbs”, 

locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, oracións 
de relativo, estilo indirecto e verbos modais. 

Outros recursos lingüísticos: acordos e desacordos, hipóteses e 
especulacións, opinións e consellos, persuasión e advertencia. 

Fonemas: Sons e fonemas vocálicos, e as súas combinacións. Sons e 
fonemas consonánticos, e as súas agrupacións. 
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Marcadores lingüísticos de relacións sociais, normas de cortesía e 
diferenzas de rexistro. 

Mantemento e seguimento do discurso oral: 
Toma, mantemento e cesión da quenda de palabra. 
Apoio, demostración de entendemento, petición de aclaración, etc. 
Entoación como recurso de cohesión do texto oral: uso dos patróns de 

entoación. 
 

Bloque de Contidos 4 . Emisión de textos escritos 

 

 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns: 
o Currículo e soportes telemáticos: fax, correo electrónico e burofax. 
o Terminoloxía específica do sector. 
o Idea principal e ideas secundarias. 
o Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, “phrasal verbs”, 

verbos modais, locucións, uso da voz pasiva, oracións de relativo e 
estilo indirecto. 

o Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, 
causa, finalidade e resultado. 

 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade. 

 Coherencia textual: 
o Adecuación do texto ao contexto comunicativo. 
o Tipo e formato de texto. 
o Variedade de lingua. Rexistro. 
o Selección léxica, de estruturas sintácticas e de contido salientable. 
o Inicio do discurso e introdución do tema. Desenvolvemento e 

expansión. 
o Exemplificación. 
o Conclusión e/ou resumo do discurso. 
o Uso dos signos de puntuación. 
 

Bloque de Contidos 5 . Identificación e interpretación dos elementos culturais 

máis significativos dos países de lingua inglesa 

 

 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións 
internacionais. 

 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiren un 
comportamento socioprofesional, co fin de proxectar unha boa imaxe da 
empresa. 

 Recoñecemento da lingua inglesa para afondar en coñecementos que resulten 
de interese ao longo da vida persoal e profesional. 

 Uso de rexistros axeitados segundo o contexto da comunicación, a persoa 
interlocutora e a intención das persoas interlocutoras. 
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6 PROCEDEMENTO PARA A RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS 

 

ESTE APARTADO DEBE SER CUBERTO INDICANDO OS PROCEDEMENTOS DE RECUPERACIÓN PREVISTOS 

POLO CENTRO 
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7 PROCEDEMENTO SOBRE O SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN E A 

AVALIACIÓN DA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE 

 

ESTE APARTADO DEBE SER REVISADO E, SE CADRA, ADAPTALO ÁS CIRCUNSTANCIAS DO CENTRO. 

 

O departamento realizará cunha frecuencia mínima mensual, o seguimento da 

programación. Reflectirase o grao de cumprimento da mesma e a xustificación 

razoada no caso de desviacións. A programación será revisada ao inicio de cada curso 

académico á vista da experiencia do curso anterior e outras circunstancias.  
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8 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

De ser o caso, acordaranse as medidas necesarias para atender as necesidades educativas concretas que poidan 

presentarse, consensuandoas co departamento de Orientación e co equipo educativo do grupo. Engadiranse estas 

medidas á programacion. 
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9 ASPECTOS TRANSVERSAIS 

 

 

A educación en valores atópase incluída nos propios contidos mínimos esixibles, no 

seu Bloque de Contidos 5, incluíndo: 

 

 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións 
internacionais. 

 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiren un 
comportamento socioprofesional, co fin de proxectar unha boa imaxe da 
empresa. 

 Recoñecemento da lingua inglesa para afondar en coñecementos que resulten 
de interese ao longo da vida persoal e profesional. 

 Uso de rexistros axeitados segundo o contexto da comunicación, a persoa 
interlocutora e a intención das persoas interlocutoras. 

 

 

Estes contidos serán avaliados prestando atención ao cumprimento dos seguintes 

criterios relativos ás comunidades onde se fala a lingua estranxeira: 

 

 Definición dos trazos máis salientables dos costumes. 
 Descrición e aplicación das normas e dos protocolos de relación social. 
 Identificación das crenzas e valores. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

O sistema de cualificación que se empregará neste módulo incluirá os aspectos: 

A asistencia a clase será obrigatoria por tanto se o número de faltas é superior a 10 % 

perderase o dereito a avaliación continua. 

A cualificación global farase tendo en conta o peso específico indicado para os diferentes 

contidos: 

- 1ª Avaliación: Probas escritas 90 % Probas orais e traballo de aula: 10 % 

- 2º Avaliación: Probas escritas 90 % Probas orais e traballo de aula: 10 % 

- Final extraordinaria: Probas escritas 90 % Probas orais e traballo de aula: 10 % 

Os contidos: 

Realizaranse preferentemente 2 exames por avaliación, podendo limitarse a un se así o estiman 

conveniente tanto profesorado como alumnado. 

O aproveitamento do traballo de clase e deberes en casa tamén se verán reflectidos a través da 

observación directa do profesor. 

Sistema de recuperación 

Se un alumno suspende unha avaliación, na seguinte terá preguntas da avaliación anterior que 

lle permitan recuperar a materia. Se isto non sucedese o alumno terá que presentarse ao 

exame final ordinario con toda a materia ou coas partes que teña suspensas. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

I. Identificar terminoloxía propia do sector nunha publicación profesional dun dos países do 

idioma seleccionado. 

II. Seleccionar os datos craves dun texto informativo do sector no idioma seleccionado. 

III. Utilizar con eficacia dicionarios tecnolóxicos do idioma seleccionado na interpretación de 

textos. 

IV. Citar fórmulas de estilo habituais na correspondencia comercial. 
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V. Elaborar unha solicitude de emprego a partir da lectura dunha oferta de traballo na prensa. 

VI. Redactar un breve "currículo vitae" no idioma seleccionado. 

VII. Cumprimentar documentos tipo, relativos ao sector profesional. 

VIII. Redactar unha carta comercial, a partir dunhas instrucións detalladas, aplicando os 

aspectos formais e utilizando as fórmulas de estilo preestablecidas no sector. 

IX. Elaborar un informe cun propósito comunicativo específico, cunha organización textual 

adecuada e comprensible para o receptor. 

X. Realizar chamadas telefónicas simuladas identificándose, preguntando pola persoa 

adecuada, pedindo información sobre datos concretos e respondendo ás posibles preguntas de 

forma clara e sinxela a partir dunhas instrucións recibidas. 

XI. Responder con frases de estrutura simple ás preguntas que se formulen nunha conversación 

ou entrevista de carácter profesional. 

XII. Formular preguntas sinxelas nunha conversación ou entrevista de carácter profesional. 

XIII. Transmitir, oralmente, especificacións técnicas e/ou comerciais propias da profesión ou 

sector. 
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ENSINO BÁSICO INICIAL 
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Ambito de Comunicación.  

Ensinanza de persoas adultas.  

Nivel II  

 

 

ÍNDICE:  

1. INTRODUCCIÓN.  

2. CONSIDERACIÓNS METODOLÓXICAS  

3. CONTIDOS  

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 

 

 

  

1. INTRODUCCIÓN  

 

    O nivel Il, ou de consolidación de coñecementos e técnicas instrumentais, está orientado a 

que a persoa adulta desenvolva habilidades, técnicas, métodos e estratexias de aprendizaxe. 

Nese sentido, ha de ter unha gran importancia a utilización consciente das técnicas e 

procedementos que se utilizan para buscar e organizar a información e, en xeral, para manexar 

e controlar a propia aprendizaxe en diferentes contextos.  

      Baséase no "aprender a facer" e na capacidade de transferencia, é dicir, saber aplicar o 

aprendido a situacións diferentes. Por iso dáse máis importancia aos contidos procedementais 

e actitudinais que aos de carácter conceptual. 
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2. CONSIDERACIÓN METODOLÓXICAS  

 

      Os presupostos metodolóxicos das ensinanzas de nivel II terán en conta de maneira moi 

especial a heteroxeneidade do colectivo de persoas adultas que acceden a este nivel. Isto 

permitirá atender a diversidade de situacións de acceso dende a perspectiva educativa e as 

realidades e características individuais.  

      En toda a educación de persoas adultas, pero dunha maneira especialmente significativa 

neste nivel, as bases metodolóxicas serán abertas, flexibles, diversificadas  

e individualizadas, para contribuír ao logro das capacidades requiridas para este nivel.  

      A participación é un criterio metodolóxico imprescindible no proceso de alfabetización.  

      A persoa adulta ha de ter unha intervención activa no proceso individual de formación e 

dentro do grupo ao que se dirixe dito proceso formativo.  

      Igualmente, o criterio de funcionalidade e de utilidade inmediata dos contidos que se lle 

ofrecen deben estar presentes en todo o proceso para favorecer o reforzo da motivación e 

dificultar o abandono.  

   Procurarase utilizar con frecuencia textos periodísticos, materiais doutros medios de 

comunicación e todo tipo de textos usados na vida real (folletos de publicidade, anuncios 

escritos, impresos oficiais, cartas de todo tipo de entidades, etc.).  

      Todo este material permite un coñecemento moi directo do medio, ofrece modelos de 

escritura, promove a reflexión e a actitude crítica e fomenta o hábito da lectura. Igualmente, 

deben ter unha presenza significativa neste nivel a aprendizaxe de habilidades relacionadas co 

uso dos medios técnicos que xa son parte da nosa vida: o ordenador persoal, o teléfono, as 

calculadoras, os caixeiros automáticos, etc.  

 

3. CONTIDOS  

 

Os contidos organízanse de maneira globalizada en tres módulos.  

Os títulos destes tres módulos son:  

1.A Terra, unha casa que coidar.  

2.O mundo do traballo.  

3.A vida en comunidade.  
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MÓDULO 1: A TERRA. UNHA CASA QUE COIDAR.  

Contidos conceptuais  

* Características da comunicación: tipo de interlocutores, momento e lugar da comunicación.  

 

* Elementos lingüísticos e non lingüístico s da comunicación oral: pronunciación, ritmo, ...  

* Diversidade de textos na comunicación oral e escrita: notas, folletos, cartas, anuncios, 

refráns.  

* Técnicas de comprensión lectora, ideas principais e secundarias, subliñado.  

* Os medios de comunicación: variedade e características.  

* A biblioteca: busca de información e lecer.  

* O ordenador como instrumento útil para a escritura e a comunicación.  

* O nome, o adxectivo e os determinantes. Xénero e número. Concordancia.  

* O abecedario e a orde alfabética.  

* Prefixos e sufixos máis usuais. Familias léxicas e siglas.  

* Ortografía: as maiúsculas, uso de br, bl, mp, mb, discriminación de ea, ea, eu, que, qui.  

* Signos de puntuación: o punto, a coma.  

* Abreviaturas máis comúns e a súa ortografía.  

 

 

Contidos procedementais  

 

* Recoñecemento dos elementos que interveñen na comunicación.  

* Participación en conversacións e diálogos sobre os temas tratados no módulo de xeito 

construtivo, respectando as normas que fan posible a comunicación en grupo.  

* Recollida, memorización e recitación de textos poéticos breves e de ditos, refráns e outras 

locucións populares.  

* Comprensión de textos escritos sinxelos de distinto tipo: folletos, recibos, poemas, refráns, 

fragmentos literarios.  

* Lectura fluída de textos sinxelos.  
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* Corrección dos erros de dicción.  

* Lectura e comentario de noticias de prensa. Comentario de programas de radio e televisión.  

* Lectura de símbolos e gráficos moi usuais, e de imaxes relacionadas cos temas do módulo.  

* Recoñecemento e uso correcto das abreviaturas máis comúns.  

* Producción de textos sinxelos (notas, recados, noticias, cartas, ... )  

* Iniciación no uso do ordenador para outras funcións básicas: acceso a Internet.  

* Utilización de recursos na biblioteca da aula, do centro e pública.  

* Iniciación na técnica do subliñado.  

* Consulta do dicionario para resolver dúbidas de significado ou de ortografía.  

* Consulta da guía telefónica para localizar os números de abonados.  

* Observación das regularidades ortográficas e morfolóxicas estudiadas no módulo.  

* Comprensión e produción de palabras formadas con prefixos e sufixos.  

 

 

Contidos actitudinais  

 

* Interese e gusto por participar en situacións de comunicación oral. 

 * Valoración dos elementos culturais tradicionais da comunidade que se transmiten nos textos 

orais.  

* Valoración da importancia da linguaxe oral e escrita como instrumento para satisfacer as 

necesidades de comunicación, especialmente no relacionado cos medios de comunicación.  

* Actitude crítica ante o uso da lingua que supón algún tipo de discriminación: sexual, social, 

racial.  

* Valoración da lectura e da escritura como fontes de pracer e diversión.  

* Aceptación e respecto das normas propias da escritura, da claridade, da limpeza e da orde 

nos escritos.  

* Valoración da importancia do dominio da orde alfabética para manexar con facilidade o 

dicionario e a guía de teléfonos.  

* Valoración da informática como un instrumento útil ao servizo da información e da 

comunicación.  
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* Valoración do uso da biblioteca.  

 

Ámbito da comunicación: lingua estranxeira módulos 1  

Escoita de palabras e frases moi sinxelas, de uso habitual.  

Identificarse e presentarse.  

Escritura de palabras e frases moi sinxelas.  

Vocabulario básico relacionado co módulo.  

 

 

Contidos conceptuais  

 

* Distintas situacións de comunicación e formas adecuadas a cada unha delas.  

* Medios de comunicación: información e opinións sobre o mundo do traballo.  

* O ordenador como instrumento útil para a escritura e a comunicación.  

* Vocabulario básico do módulo.  

* Diversidade de textos: prácticos (receitas, prospectos, instrucións, etiquetas, recibos, 

anuncios por palabras, ofertas de emprego, ... ), literarios, etc.  

* A estrutura propia dos diferentes textos. A carta.  

* O resumo de textos sinxelos.  

* Ortografía do texto: ordenación en parágrafos.  

* Léxico: as siglas máis comúns (institucións, partidos políticos, sindicatos servizos, ... ), prefixos 

(híper-, súper-, des-, ex-, re-, ... ) e sufixos (-gra, -ma, etc.).  

* Palabras compostas.  

* Sinonimia e antonimia.  

* Os pronomes persoais. Outros pronomes moi usuais.  

* Discriminación de za, zo, ce, ci; uso de r, rr; singular -z, plural -ce; singular -d, plural -des; h en 

palabras que comenzan por hie-, hue-.  

* Signos de puntuación: os dous puntos, o punto e coma, puntos suspensivos, parénteses.  
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Contidos procedementais  

 

* Participación reflexiva en conversacions e debates sobre temas do módulo, respectando as 

normas do grupo.  

* Lectura en voz alta de textos relacionados co módulo, empregando a pronunciación, 

entoación e ritmo adecuados.  

* Uso de medios de comunicación para localizar e interpretar axeitadamente informacións 

relacionadas co mundo do traballo.  

* Iniciación no coñecemento das fontes de información escrita (biblioteca, folletos 

informativos, guías de teléfono, ... ).  

* Comprensión e produción de instrucións, explicacións e reclamacións sinxelas, sinalando as 

ideas fundamentais decada un.  

* Iniciación no uso dun procesador de textos para escribir, conservar e imprimir textos sinxelos 

no ordenador.  

* Uso dalgunhas técnicas sinxelas para buscar e expresar a información necesaria: notas, listas, 

subliñados, resumo s sinxelos.  

* Interpretación e enchido de impresos, cuestionarios e formularios sinxelos relacionados coa 

vida cotiá (DNI, documento da seguridade social, solicitude de emprego, ... ).  

* Interpretación de símbolos, imaxes e gráficos sinxelos (sinales de tráfico, planos, ... )  

* Técnicas sinxelas de ampliación de léxico: prefixos, sufixos e palabras compostas.  

* Recoñecemento nos textos escritos das distintas clases de palabras estudiadas e exploración 

das mesmas realizando transformacións.  

* Observación de regularidades ortográficas e respecto das regras ortográficas nos escritos 

producidos.  

 

Contidos actitudinais  

 

* Valoración da lingua como medio para satisfacer as necesidades de comunicación.  

* Actitude crítica ante temas e expresións que denoten discriminación sexual, racial, social, ...  

* Respecto polas normas básicas da lingua.  

* Interese polo uso de bibliotecas e polas normas que rexen a súa utilización.  
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* Valoración da lectura como fonte de pracer, diversión e coñecemento.  

* Recoñecemento da importancia que ten a redacción e presentación adecuada dos textos 

escritos (organización das ideas, vocabulario adecuado, recursos tipográficos, ... ).  

 

 

Ámbito da comunicación: lingua estranxeira módulos 2  

 

Escoita de palabras e frases moi sinxelas, de uso habitual.  

Saudar e despedirse.  

Escritura de palabras e frases moi sinxelas.  

Vocabulario básico relacionado co módulo.  

 

 

Contidos conceptuais  

 

* Tipos de textos dos medios de comunicación: noticias, artigos, entrevistas, docurnentais, 

anuncios publicitarios. Noticia e opinión.  

* Fontes de información: libros de consulta, enciclopedia, medios de comunicación.  

* O ordenador como instrumento útil para a escritura e a comunicación.  

* Vocabulario: siglas, prefixos (tele- ... ), sufixos (-teca, -ista).  

* Palabras compostas (radiotelevisión, audiovisual, radiotelégrafo, ... ); palabras polisémicas; 

familias de palabras.  

* Ortografía: b en verbos rematados en -bir, en tempos rematados en -aba; discriminación de 

ha e a; haber e a ver; acentuación gráfíca de palabras agudas, graves e esdrúxulas.  

* Ortografía: signos de entoación e interrogación, comiñas, a raia no diálogo.  

* O verbo: variacións de persoa, número e tempo; o adverbio.  

* A oración simple e os elementos necesarios para formala: suxeito e predicado.  
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Contidos procedementais  

 

* Recoñecemento da diversidade lingüística en España a través dos medios de comunicación.  

* Participación construtiva en conversacións, debates e coloquios, respectando as normas de 

intervención.  

* Recoñecemento do tema dun programa radiofónico ou de televisión: sucesos, noticias, series, 

películas, publicidade.  

* Recoñecemento no periódico das diferentes seccións que o integran.  

* Comprensión de textos sinxelos nos medios de comunicación, resurnindo as ideas principais e 

analizando aspectos sinxelos propios de cada un deles (estrutura, vocabulario, etc.).  

* Uso de diferentes fontes de información de uso habitual: folletos, libros de consulta, medios 

de comunicación.  

* Análise das estruturas propias dos textos estudiados, incluíndo os elementos de cohesión: 

narración, narración con descrición e diálogo.  

* Exploración das estruturas básicas da lingua (o texto, a oración, as palabras) realizando 

transformacións diversas e analizando as consecuencias dos cambios realizados.  

* Produción de textos escritos sinxelos de diferente tipo, organizando as ideas de acordo co 

tipo de texto e empregando procedementos de cohesión.  

* Comprensión e uso do vocabulario usual necesario para comunicarse na vida cotiá: 

sinónimos, antónimos, palabras polisémicas, frases feitas.  

* Iniciación no uso dun procesador de textos para escribir, conservar e imprimir textos sinxelos 

no ordenador.  

 

Contidos actitudinais  

 

* Interese e respecto pola diversidade lingüística e cultural de España.  

* Actitude crítica ante as mensaxes procedentes dos medios de comunicación social e da 

publicidade, mostrando especial sensibilidade ante os que supoñan discriminación racial, 

sexual, social, ...  

* Valoración da lingua escrita como medio de información e transmisión de cultura e como 

instrumento para planificar e realizar tarefas concretas.  

* Aprecio pola calidade dos textos propios e alleos, recoñecendo a importancia da súa 

adecuación, corrección, respecto polas normas ortográficas, etc.  
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* Valoración da informática como un instrumento positivo ao servicio da información e da 

comunicación.  

 

 

Ámbito da comunicación: lingua estranxeira módulos 3  

 

Escoita de palabras e frases moi sinxelas, de uso habitual.  

Expresar sentimentos e gustos.  

Escritura de palabras e frases moi sinxelas.  

Vocabulario básico relacionado co módulo.  

 

 

4.CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MINIMOS ESIXIBLES  

 

* Comprender e producir textos orais sinxelos (recados, narracion de sucesos reais, 

participación en conversacións, ... ) expresándose con propiedade e utilizando o léxico 

adecuado.  

* Comprender e utilizar o vocabulario máis usual utilizado no módulo.  

* Ler textos sinxelos relacionados co módulo con fluidez, empregando a pronunciación, o 

ritmo, e a entoación adecuadas.  

* Elaborar e comprender textos escritos sinxelos (notas, cartas, tarxetas postais, descricións 

sinxelas), respectando as normas ortográficas traballadas no módulo e utilizando un 

vocabulario axeitado. 

 * Identificar en textos sinxelos de uso habitual os elementos básicos da oración simple, o 

nome, determinante e adxectivo, recoñecendo xénero e número; as abreviaturas máis comúns; 

os prefixos e sufixos incluídos no módulo.  

* Empregar o dicionario para resolver dúbidas de ortografia e comprensión de textos.  

* Identificar en textos de uso habitual as distintas clases de palabras, recoñecer o xénero e o 

número. Identificar as siglas máis comúns e recoñecer as palabras nas que interveñen os 

prefixos e sufixos estudiados ata agora.  
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* Interpretar e cubrir impresos, fichas e documentos sinxelos habituais na vida da persoa 

adulta.  

* Respectar as normas ortográficas coñecidas na produción de textos e consultar cando xurdan 

dúbidas ortográficas.  

* Resumir as ideas principais de textos escritos de uso habitual.  

* Identificar o verbo nos textos de uso máis habitual, recoñecendo tempo, número persoa.  

* Recoñecer en textos palabras compostas e as formadas con prefixos e sufixos máis 

frecuentes.  
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ENSINO SECUNDARIO ADULTOS 

MÓDULOS 3 E 4 
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Unidade didáctica 1  

Hello ... ? Hi?  

  

Obxectivos didácticos unidade 1  

 1 Comprender fórmulas básicas de contacto social, como saúdos e despedidas, (Helfo, 

hi, bye bye, good morning, afternoon, evening,n ight) , presentacións,  

dirixirse a alguén, agradecer e disculparse; identificando a intención de comunicación e a 

relación de formalidade entre os interlocutores falantes.  

 2 Comprender instrucións básicas para a resolución de actividades presentadas por 

escrito.  

 3 Identificar grafía, pronunciación, fonema e significado, a partir de modelos escritos, 

de imaxes, con palabras coñecidas e relacionadas con temas próximos  

ao alumnado, en situacións contextualizadas, empregando diferentes recursos visuais e 

informáticos.  

     4 Diferenciar e ser quen de pronunciar as terminacións de plural.  

 5 Uso de estratexias básicas de comprensión das mensaxes orais: anticipación do 

contido xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais e  

uso dos coñecementos previos sobre a situación.  

 6 Participar en conversacións e en simulacións sobre temas coñecidos ou traballados 

na aula: saúdos, despedidas, presentacións, felicitacións.  

 7 Diferenciar os elementos morfolóxicos básicos e habituais no seu uso: verbo, 

substantivo, adxectivo, adverbio ou preposición e conectores básicos de adición,  

enumeración e ordenación.  

     8 Coñecer trazos importantes dos países onde se fala a lingua estranxeira, obtendo a 

información a través de diferentes medios: biblioteca, intemet, etc.  

     9 Valorar o plurilingüismo como expresión de riqueza cultural da humanidade   

 

Contidos da unidade 1  

Uso de estratexias básicas de comprensión das mensaxes orais: anticipación do contido 

xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais e uso dos  

coñecementos previos sobre a situación.  
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Produción de mensaxes orais curtas, con estrutura lóxica e con pronunciación que non impida a 

comunicación (saúdo, despedida, presentacións, felicitación ás persoas da aula nos seu s 

aniversarios, etc.). 

 Comprensión de instrucións básicas para a resolución de actividades presentadas por escrito.  

Identificación da grafía, pronuncia, fonema e significado, a partir de modelos escritos, de 

imaxes, con palabras coñecidas e relacionadas con temas próximos ao alumnado, en situacións 

contextualizadas, empregando diferentes recursos visuais e informáticos.  

Na lingua estranxeira, identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no seu uso, 

como o substantivo, verbo, adxectivo, adverbio ou preposición e conectores básicos de adición, 

enumeración e ordenación: and/firstlthen  

Uso de estruturas e funcións básicas relacionadas coas situacións cotiás máis predicibles na 

lingua estranxeira: saúdos e despedidas, presentación s, dirixirse a alguén, pedir desculpas, 

agradecer.  

Gramática e estruturas: presente simple. Presente continuo non con referencias ao futuro) Can 

(peticións, permisos e capacidade); Have (got) para indicar posesión.  

Pronomes persoais, demostrativos e posesivos. Adxectivos posesivos, artigos. Pronomes 

interrogativos: who, what?  

Léxico: Hello, hi, bye bye, good morning, afternoon, evening, night. How are you?, I'm fine/ 

very well thank you, Nice to meet you, Sorry?, See you again,  

What's your name? This is ...  

Números do 1 ao 100. Telephone number, mobile phone number, email address, first  

name, sumame, full name. Spelling. How do you spell ... ?, website; symbols @.dot.slash.  

Thank you/ thanks, I'm sorry /very sorry.  

Contidos fonolóxicos: terminacións dos nomes en singular e plural.  

Uso de fórmulas de cortesia axeitadas na lígoa estranxeira nos intercambios sociais.  

Coñecemento dalgúns dos trazos máis importantes dos países onde se fala a lingua estranxeira, 

obtendo a información por diferentes medios, entre el es a biblioteca, a internet e outras 

tecnoloxías da información e da comunicación.  
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Unidade didáctica 2  

Ready to go?  

 

Obxectivos didácticos  

 

1 Comprender fórmulas básicas de contacto social, como saúdos e despedidas, presentacións, 

dirixirse a alguén, agradecer, felicitar e desculparse, identificando a intención de comunicación 

e a relación de formalidade entre os interlocutores falantes.  

2 Comprender mensaxes breves e sinxelas escritas que conteñan instrucións, indicacións, 

descricións e narracións breves, mensaxes, cuestionarios, etc. e información básica referida a 

necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual.  

3 Predicir e facer hipóteses do contido de textos prestando atención aos puntos centrais; 

deducir do contexto palabras descoñecidas, baseándose nos seus coñecementos do tema e das 

expectativas predicibles na situación de comunicación, deducindo o significado probable das 

palabras ou frases que descoñece coa axuda dos coñecementos doutras linguas, de trazos 

contextuais. 

 4 Participar en conversacións e en simulacións sobre temas coñecidos ou traballados na aula: 

saúdos, despedidas, presentacións, felicitacións.  

5 Coñecer trazos importantes dos países onde se fala a lingua estranxeira, obtendo a 

información a través de diferentes medios: biblioteca, intemet , etc.  

6 Buscar e localizar en intemet e na biblioteca informacións relevantes sobre os contidos da 

unidade.  

7 Comprender a importancia de establecer procesos estratéxicos como base para o 

desenvolvemento da competencia comunicativa e para que o alumnado poida dirixir a súa 

aprendizaxe.  

  

Contidos da unidade 2  

Uso de estratexias básicas de comprensión das mensaxes orais: anticipación do contido xeral do 

que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais e uso dos coñecementos previos 

sobre a situación.  

Produción de mensaxes orais curtas, con estrutura lóxica e con pronunciación que non impida a 

comunicación (saúdo, despedida, presentación s, felicitación ás persoas da aula nos seus 

aniversarios,etc.). 

 Comprensión de instrucións básicas para a resolución de actividades presentadas por escrito.  
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Identificación da grafía, pronunciación, fonema e significado, a partir de modelos escritos, de 

imaxes, con palabras coñecidas e relacionadas con temas próximos ao alumnado, en situacións 

contextualizadas empregando diferentes recursos visuais e informáticos.  

Sons vocálicos: /a://e/ e ditongos.  

Na lingua estranxeira, identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no seu uso, 

como o substantivo, verbo, adxectivo (he is a nice man, his name is Frank), adverbio (now,here, 

there, too) ou preposición (on Monday, in Apri~ e conectores básicos de adición, enumeración 

e ordenación.  

Uso de estruturas e funcións básicas relacionadas coa s situacións cotiás máis predicibles na 

lingua estranxeira: saúdos e despedidas, presentacións, dirixirse a alguén, pedir desculpas, 

agradecer, felicitar.  

Revisión e ampliación das da unidade anterior.  

Gramática e estruturas: presente simple. Presente continuo non con referencias ao futuro)  

Can (petición s, permisos e capacidade); Have (got) para posesión. There is/are.  

Imperativos: read and write, say that again.  

Léxico: Happy Birthday, How old are you? I am ... , Merry Christmas, we/l done, 

congratulations. When is your birthday? What's your surname? Where are you from? /'m from 

... Países e nacionalidades: Scotland, Scottish; Europe, European. Números ordinais.  

Días (on) e meses (in). Datas. Excuse me, How do you do? Formas máis informales: me too, just 

ca/l me ... See you on Monday. Special days: retirement, wedding, party, new baby.  

C/assroom vocabulary: how do you say u ... " in English?/Spanish? What's that for ... ? Close  

the door, Please listen to this,.Can you say that more s/owly please?, Can you repeat,  

please? Penci!, ruler, chair, desk, etc.  

Contidos fonolóxicos: acento dentro das palabras: as sílabas.  

Uso de fórmulas de cortesía axeitadas na lingua estranxeira nos intercambios sociais.  

Coñecemento dalgúns dos trazos máis importantes dos países onde se fala a lingua estranxeira, 

obtendo a información por diferentes medios, entre eles a biblioteca, a internet  

e outras tecnoloxías da información e da comunicación.  
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Unidade didáctica 3  

English online  

 

Obxectivos didácticos unidade 3  

1 Comprender a información esencial, e os puntos principais ou detalles relevantes en textos 

breves, de estrutura sinxela, que conteñan información persoal básica propia e sobre outras 

persoas.  

2 Produción de mensaxes, con pronunciación que non impida a comunicación, de saúdos, 

despedidas, presentacións, felicitacións ás persoas da aula nos seus aniversarios, etc.  

3 Identificación e uso de expresións comúns, de frases feitas sinxelas e de léxico relativo á 

familia.  

4 Empregar de maneira axeitada o xenitivo e o dobre xenitivo (afriend of theirs).  

5 Diferenciar e pronunciar os sons vocálicos 1/\1 e 1 ae/.  

6 Reflexionar sobre o uso e o significado das formas gramaticais axeitadas a distintas intencións 

comunicativas: o tempo presente dos verbos nas formas regulares e irregulares. Usar Verbo + 

infinitivo (1 want to go home), verbo + xerundio (I like walking).  

7 Empregar as TIC de forma guiada para buscar información, producir mensaxes a partir de 

modelos e para establecer relacións persoais.  

8 Na lingua estranxeira, uso de diversas estratexias, como a planificación, a textualización e a 

revisión, para compoñer textos curto s sinxelos, coñecidos previamente en producións orais.  

9 Completar textos escritos en papel ou soporte dixital nos que se solicita información básica 

sobre a identificación persoal.  

Contidos da unidade 3  

Identificación e desenvolvemento progresivo de estratexias para superar as interrupcións na 

comunicación na lingua estranxeira (como, por exemplo, a demanda de repetición e  

aclaración), facendo uso de elementos verbais e non verbais nas actividades de aula, en parella 

e en grupo.  

Produción de mensaxes orais curtas na lingua estranxeira, con estrutura lóxica e con 

pronunciación que non impida a comunicación (saúdo, despedida, presentación s, felicitación 

ás persoas da aula nos seus aniversarios, etc.)  

Valoración positiva das intervencións orais propias e alleas. En lingua estranxeira, comprensión 

xeral e identificación de informacións especificas en diferentes tipos de textos sinxelos 

auténticos e adaptados, en soporte papel e dixital, sobre diversos temas axeitados e 

relacionados coas áreas temáticas.  
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Comprensión do sentido dun texto e reformulación na propia lingua, como actividade de 

mediación ante interlocutores que descoñecen a lingua estranxeira.  

Uso de diversas estratexias, como a planificación, a textualización e a revisión, para compoñer 

textos curtos sinxelos, coñecidos previamente en producións orais.  

Desenvolvemento da expresión escrita de forma guiada.  

Uso de diversas estratexias, como a planificación, a textualización e a revisión, para compoñer 

textos curtos sinxelos, coñecidos previamente en producións orais.  

Iniciación e uso de dicionarios e de correctores ortográficos dos procesadores de textos.  

Reflexión guiada sobre o uso e o significado das formas gramaticais axeitadas a distintas 

intencións comunicativas: o tempo presente dos verbos. Formas regulares e irregulares.  

Verbo - infinitivo (1 want to go home), verbo - xerundio (I Iike reading. I don't enjoy cooking). 

Fincapé nas respostas cortas: (Are you ... ? Ves, I am. Do you usually come here?  

No, I don't).  

Identificación e uso de expresións comúns, de frases feitas sinxelas. Uso do xenitivo (Claire's 

and Moises) e dobre xenitivo (a friend of theirs) 

Aplicación de estratexias básicas para inferir, recordar, almacenar e ampliar o vocabulario 

activo: contexto e sinonimia  

Léxico e estruturas: address forms (dear mum; yours,love sincerely/faithfully) and marital 

status: Mr, Mrs, Miss; Ms, single,divorced, married, retired. Family names: mum, dad, brother, 

sister, son, daughter, children, adult,couple. Professions (an engineer, a housewife). What's 

your address, postcode address, e-mail address, passport number?  

What are you? / what do you do?, what's your job?  

In the street, on the bus, at home, at the café/supermarket. Shy, generous.  

Contidos fonolóxicos: os sons vocálicos 1/\1 e 1 ael Interese ante as TIC e actitud e crítica ante 

o seu uso.  

Identificación e uso de expresións comúns, de frases feitas sinxelas e de léxico relativo a 

contextos concretos e cotiáns na lingua estranxeira.  
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Unidade didáctica 4  

Let's learn more (surfing the net)  

 

  

Obxectivos didácticos unidade 4  

 

1 Comprender informacións xerais e especificas en diferentes tipos de textos sinxelos 

auténticos e adaptados, en soporte papel e dixital, sobre diversos temas axeitados e 

relacionados coa vida cotiá das persoas.  

2 Comprender o sentido dun texto oral ou escrito e reformulación na propia lingua, como 

actividade de mediación ante interlocutores que descoñecen a lingua estranxeira.  

3 Empregar diversas estratexias, como a planificación, a textualización e a revisión, para 

compoñer textos curtos sinxelos, coñecidos previamente en producións orais.  

4 Desenvolver a expresión escrita de forma guiada na lingua estranxeira.  

5 Producir mensaxes orais curtas na lingua estranxeira, con estrutura lóxica e con 

pronunciación que non impida a comunicación sobre as accións cotiás de tempo libre e ocio.  

6 Ser quen de reflexionar de maneira guiada sobre o uso e o significado das formas gramaticais 

axeitadas a distintas intencións comunicativas da unidade. O tempo presente dos verbos: 

revisión e ampliación das estruturas estudadas nas unidades anteriores. Facer fincapé nos 

verbos regulares e irregulares. Must , could e would. Usos do xerundio como suxeito e revisión 

de formas verbais que rexen xerundio.  

7 Usar expresións comúns, frases feitas sinxelas e léxico relativo a contextos concretos e 

cotiáns.  

8 Empregar as TIC de forma guiada para buscar información, producir mensaxes a partir de 

modelos e para establecer relacións persoais, usando estas tecnoloxías como ferramenta de 

comunicación e de aprendizaxe, en actividades habituais da aula.  

 

Contidos da unidade 4  

 

 Identificación e desenvolvemento progresivo de estratexias para superar as interrupcións na 

comunicación na lingua estranxeira (como, por exemplo, a demanda de repetición e 

aclaración), facendo uso de elementos verbais e non verbais nas actividades de aula, en parella 

e en grupo.  
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Produción de mensaxes orais curtas na lingua estranxeira, con estrutura lóxica e con 

pronunciación que non impida a comunicación (saúdo, despedida, presentacións, felicitación  

ás persoas da aula nos seus aniversarios, etc.)  

Valoración positiva das intervencións orais propias e alleas nas linguas do ámbito. En lingua 

estranxeira, comprensión xeral e identificación de informacións especificas en diferentes tipos 

de textos sinxelos auténticos e adaptados, en soporte papel e dixital, sobre diversos temas 

axeitados e relacionados coas áreas temáticas.  

Comprensión do sentido dun texto e reformulación na propia lingua, como actividade de 

mediación ante interlocutores que descoñecen a lingua estranxeira.  

Uso de diversas estratexias, como a planificación, a textualización e a revisión, para compoñer 

textos curtos sinxelos, coñecidos previamente en producións orais.  

Desenvolvemento da expresión escrita de forma guiada.  

Uso de diversas estratexias, como a planificación, a textualización e a revisión, para compoñer 

textos curtos sinxelos, coñecidos previamente en producións orais.  

Iniciación e uso de dicionarios e de correctores ortográficos dos procesadores de textos.  

Na lingua estranxeira, reflexión guiada sobre o uso e o significado das formas gramaticais 

axeitadas a distintas intencións comunicativas: o tempo presente dos verbos: revisión e 

ampliación das estruturas estudadas nas unidades anteriores. 

Fincapé nos verbos regulares e irregulares. Could e would (would you like to come at ten 

o'clock?).-ing como suxeto.  

Swimming is great for you!. Revisión de formas verbais que rixen xerundio: I enjoy reading. 

Identificación e uso de expresións comúns, de frases feitas sinxelas e de léxico relativo a 

contextos concretos e cotiáns na lingua estranxeira. How many rooms ... ? where, what, why, 

who ... '. Adverbios de frecuencia: never, sometimes, generally, etc.).  

Aplicación de estratexias básicas para inferir, recordar, almacenar e ampliar o vocabulario 

activo: contexto e sinonimia. Adverbios de frecuencia. Léxico. Single,double room, bedroom, 

living room, kitchen, bathroom breakfast included, upstairs,downstairs, reception. Horarios, 

horas, in the morning, at noon, in the afternoon, evening, at night, early/late Saturday, 

after/before coming. Small, big. Prepositions: behind, opposite, next to, in front 0(, near, far 

from. Cheap, friendly, noisy, interesting.  

 

Contidos fonolóxicos: sons vocálicos tit e ti:t  

 

Interese ante as TIC e actitude critica ante o seu uso.  
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Reflexión guiada sobre o uso e o significado das formas gramaticais axeitadas a distintas 

intencións comunicativas: o tempo presente dos verbos.  

Identificación e uso de expresión s comúns, de frases feitas sinxelas e de léxico relativo a 

contextos concretos e cotiáns.  

 

 

Unidade didáctica 5  

Let me tell you about  

 

  

Obxectivos didácticos unidade 5  

 

Ser quen de seguir instrucións, comprender avisos, diálogos ou exposicions breves e sinxelas 

sobre temas coñecidos emitidos en situacións de comunicación directa, cunha pronuncia lenta, 

pausada e con posibles repeticións e aclaracións, utilizando as estratexias básicas de 

comprensión das mensaxes orais.  

Comprender a información xeral e os datos máis relevantes de textos escritos auténticos, de 

extensión variada e sinxelos, e próximos ao alumnado adulto.  

Realizar breves intervencións comprensibles, solicitar a colaboración do interlocutor e 

responder igualmente á petición deste para asegurar a comprensión e o mantemento da 

comunicación.  

Escribir de forma guiada mensaxes e textos diversos sinxelos e breves, relativos a aspectos 

concretos coñecidos, adecuados á situación de comunicación, coas estruturas e cos elementos 

de cohesión e coherencia elementais.  

Aplicar os coñecementos sobre a lingua estranxeira e as normas de uso lingüístico nas 

actividades de comprensión e expresión oral e escrita, e como instrumento de auto corrección 

e autoavaliación, para compoñer e revisar de maneira cada vez máis autónoma os textos 

propios.  

Recoñecer e utilizar as formas de relación social e de tratamento máis usuais dentro dun 

rexistro estándar.  
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Contidos da unidade 5  

Valoración positiva das intervencións orais propias e alleas.      

Esforzo e interese no uso da lingua oral.      

Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: contexto verbal e non verbal e 

coñecementos previos sobre a situación, así como identificación de palabras clave.      

Produción de mensaxes orais breves e coherentes sobre temas de interese persoal e cunha 

pronuncia que non dificulte a comunicación.      

Comprensión da información xeral e específica en diferentes tipos de textos, en soporte papel 

e dixital, auténticos e adaptados, sobre asuntos relacionados coas áreas temáticas.      

Recoñecemento e iniciación no uso dalgunhas fórmulas que diferencian a linguaxe formal e 

informal nas comunicacións escritas. 

Identificación de elementos morfolóxicos no uso da lingua: substantivo, verbo, 

adxectivo,adverbio, preposición, etc.      

Ampliación de expresións comúns, de frases feitas e de léxico apropiado a contextos concretos, 

cotiáns e das áreas temáticas.      

Revisión das estruturas das unidades anteriores. O pasado simple e o pasado continuo.      

Verbos regulares e irregulares.      

Léxico: turn left/right, on the left, at the comer, Excuse me, Sorry, I don't know. First, second,

 last, next to, over there, near the exit, on platform ... , departure lounge, transport 

facilities, take a coach/bus/train/flight to/fram ... , to rent, bank account, credit card, toilets, 

platform, bookshop, cash, ticket office. Timetables, it's open/closed fram 2 pm to 6 pm, half ot, 

the middle of, most of Historical buildings.      

How much is it/this?, cheap, expensive. Introdución a prezos. Where is the bustop/railway 

station? Preposición by, on foot, sinais, páxinas de internet relacionadas coa área temática.      

Contidos fonolóxicos: entoación para mostrar interese. Unión fonolóxica das palabras.      

Utilización de distintas fontes de información para o lecer e o coñecemento da cultura propia e 

doutras.      

Na lingua estranxeira, ampliación de fórmulas de cortesía axeitadas nos intercambios sociais.    
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Unidade didáctica 6  

English in mind  

 

 

Obxectivos didácticos unidade 6  

 

Comprender a idea xeral de mensaxes breves e conversacions sobre temas próximos ao 

alumnado adulto, sempre que se emitan cunha pronunciación estándar e facendo uso das 

estratexias básicas de comprensión das mensaxes orais.  

Comprender e dar instrucións e indicacións moi breves e sinxelas se se formulan a modo e 

articuladas claramente, e reaccionar adecuadamente ante elas, aínda que sexan necesarias 

repeticións e aclaracións e se teña que recorrer ao uso de estratexias paralingüísticas.  

Comunicarse en conversas sinxelas que requiran o intercambio de experiencias persoais e de 

actividades cotiás e de necesidade inmediata, mediante frases memorizadas, breves e illadas, 

da linguaxe formal e informal, nun restaurante, por exemplo.  

Empregar normas básicas e sinxelas de cortesía, ofrecer e rexeitar. Utilización adecuada das 

expresión s relativas á expresión do acordo, do desacordo, do interese, da posibilidade e 

imposibilidade, así como a expresión de números, cantidades, horas e expresións temporais 

sinxelas relacionadas co presente e co pasado.  

Escribir notas e mensaxes moi breves e sinxelas relativas a necesidades inmediatas indicando 

horas, número, prezo, empregando palabras e expresións moi básicas de uso habitual, e frases 

e oracións simples e illadas, en tempo presente e pasado e enlazadas con conecto res 

elementais.  

 

Contidos da unidade 6  

 

Valoración positiva das intervencións orais propias e alleas.  

Esforzo e interese no uso da lingua oral.      

Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: contexto verbal e non verbal e 

coñecementos previos sobre a situación, asl como identificación de palabras clave.      

Produción de mensaxes orais breves e coherentes sobre temas de interese persoal e cunha 

pronuncia que non dificulte a comunicación.      
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 Comprensión da información xeral e especifica en diferentes tipos de textos, en 

soporte papel e dixital, auténticos e adaptados, sobre asuntos relacionados coas áreas 

temáticas.      

Recoñecemento e iniciación no uso dalgunhas fórmulas que diferencian a linguaxe formal e 

informal nas comunicacións escritas.      

Identificación de elementos morfolóxicos no uso da lingua: substantivo, verbo, 

adxectivo,adverbio, preposición, etc. Revisión das estruturas anteriores e fincapé no tempo 

pasado a través do pasado simple e pasado continuo nas súas formas afirmativas, negativas e 

interrogativas. /'d Iike .... How much islare ... ? some/any, Iifflelfew, cuantificadores, there's no 

... , should. 

Fincapé nos adverbios de frecuencia. Fincapé nos nomes contables e incontables.      

Ampliación de expresión s comúns, de frases feitas e de léxico apropiado a contextos 

concretos, cotiáns e das áreas temáticas, na lingua estranxeira.      

Expresións: here you are, here's your change, in cash, containers (a piece of, bags , baffle, 

cup/glass ), snacks (crisps, coffee, tea, sandwiches, biscuits, fruit, etc.), supermarket,store. 

Smoking (not) allowed. I'd Iike .... a beer, a table for three.      

Léxico: currency, cheap, expensive, food (buffer, bread, fruit, meat, fish, pasta, salad, salt, soup, 

paella, vegetables), drinks (hot, eold) , menu, first, desserl, meals (breakfast, lunch, dinner, 

supper), orders, bill.      

Contidos fonolóxicos: a terminación -ed dos verbos regulares.      

Utilización de distintas fontes de información para o lecer e coñecemento da cultura propia e 

doutras.      

Ampliación de fórmulas de cortesia axeitadas nos intercambios sociais.    

 

Unidade didáctica 7  

Let's read  

  

Obxectivos didácticos unidade 7  

 

Intervir en conversas e simulacións relacionadas coas experiencias persoais, cos plans e 

proxectos propios de ocio con progresiva autonomía. Empregaranse estruturas sinxelas, as 

expresións máis usuais, e unha pronunciación que non impida a comunicación.  
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Reformular na lingua propia o sentido dun texto en lingua inglesa, oral ou escrito, sobre temas 

previamente traballados na aula, para facelo comprensible a interlocutores que descoñecen 

esa lingua.  

Comprender a información xeral e a específica de textos escritos literarios, sinxelos, de 

extensión variada para demostrar a súa comprensión a través dunha tarefa específica.  

Comprender o sentido xeral e identificar información relevante en textos xomalísticos breves e 

sinxelos, que describan feitos e acontecementos coñecidos, especialmente se contan con apoio 

visual.  

Comprender textos argumentativos, descritivos e narrativos sinxelos, ben estruturados e en 

lingua están dar .  

Escribir, na lingua inglesa, a partir dun modelo, correspondencia persoal moi breve e sinxela 

sobre temas da vida cotiá, e de inmediata necesidade.  

Escribir, en papel ou soporte dixital, notas, cartas persoais, postais, felicitacións e correos 

electrónicos moi sinxelos e breves que conteñan información cotiá ou de primeira necesidade, 

a partir de modelos previos, usando as fórmulas máis básicas de saúdo e despedida, adaptando 

a presentación ao tipo de texto e usando frases e oracións simples e illadas ben estruturadas e 

cunha orde lóxica, dentro dun repertorio xa aprendido.  

Aplicar os coñecementos sobre a lingua inglesa e as normas de uso lingüístico para resolver 

problemas de comprensión oral e escrita e para compoñer e revisar de mane ira cada vez máis 

autónoma os textos propios.  

Seleccionar e analizar aspectos sociais, culturais, históricos, xeográficos ou literarios propios e 

relevantes dos países onde se fala a lingua inglesa para comparalos cos propios e enriquecer o 

noso coñecemento do mundo.  

 

Contidos da unidade 7  

 

Obtención de información xeral e específica de textos orais na lingua inglesa sobre asuntos 

cotiáns e predicibles, procedentes de diferentes medios audiovisuais e con apoio de elementos 

verbais e non verbais.  

Participación en situacións reais ou simuladas de comunicación na lingua inglesa (conversas 

telefónicas, peticións, autopresentacións, identificación de obxectos, lugares ou persoas) en 

todo tipo de interaccións (parellas, grupos, equipos) dentro da aula, con pronuncia e entoación 

axeitadas para conseguir a comunicación.  

Iniciativa para ler de xeito autónomo textos de certa extensión na lingua inglesa.  
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Comunicación persoal con falantes da lingua inglesa mediante correspondencia postal ou 

utilizando medios informáticos: chats, e-mail, etc. Utilización das tecnoloxías da información e 

da comunicación para ler e transmitir información.  

Uso das estruturas gramaticais xa coñecidas facendo fincapé no pasado verbal e das funcións 

máis habituais en inglés. Tempo condicional: I would like to play football with a famous player. I 

enjoy playing tennis.  

Recoñecemento e pronuncia de fonemas de especial dificultade na lingua inglesa.  

Recoñecemento e produción de patrón s básicos de ritmo, entoación e acentuación de 

palabras e frases na lingua inglesa. Os son s vocálicos lei/, lai/. O acento na oración: 

interrogativas, imperativas e enunciativas.  

Léxico. I spend two hours a day learning English. How much football do you watch a week? 

How many sport activities do you practise?; adverbios de cantidade: quite a lot,  

very much, very litte, very often, never, hardly ever, etc.; adverbios indefinidos: somebody, 

nobody, everybody, 3a persoa singular; adxectivos e adverbios comparativos.  

Adxectivos comúns: terrible, wonderful, awful, lovely, fantastic, angry, clean, dirty, easy, empty, 

long, low, etc.  

Deportes. Spectator sport; sports event; play sports; good at versus bad at.  

Use a computer, go out for a drink, have a good time, go shopping, DVD, download, Iyrics, 

soundtrack, sociallife, meet friends, go out together.  

Tipos de música: rock music, opera, classical music, pop music, dance music, jazz, reggae.  

Interese pola consulta das fontes de documentación escrita e dixital nas tarefas de aprendizaxe  

Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación fisica ou virtual con outras 

persoas.  

Coñecemento dos acontecementos culturais diversos de tipo histórico, aspectos  

xeográficos ou literarios dos lugares onde se fala a lingua inglesa, obtendo a información por 

diferentes medios (biblioteca, Internet e outras tecnoloxías da información e da comunicación).  

 

Unidade didáctica 8  

The way we live  

 

  

Obxectivos didácticos unidade 8  



588 

588 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

Participar en situacións de comunicación oral que impliquen a comprensión e a expresión de 

mensaxes. Estas conversas poderán ser as habituais de clase, as creadas polo profesor e as da 

vida cotiá. As mensaxes poderán ser aínda titubeantes, incluír un léxico reducido e conter erros 

morfosintácticos.  

Comprender a información xeral e a específica de textos instrutivos, argumentativos, 

descritivos e narrativos, escritos sinxelos de extensión variada: correspondencia, anuncios, 

folletos de diverso tipo, narracións sinxelas, páxinas web, etc., aplicando estratexias de lectura 

nas que se recoñeza a secuencia temporal do texto.  

Aplicaranse os coñecementos transferidos das linguas que o alumnado coñece para inferir 

significados polo contexto.  

Desenvolverse e intercambiar información concreta e sinxela sobre aspectos cotiáns e 

habituais, en transaccións e xestións sinxelas propias de situacións e temas coñecidos polo 

alumnado.  

Aplicar os coñecementos sobre a lingua inglesa e as normas de uso lingüístico para resolver 

problemas de comprensión oral e escrita, e para compoñer e revisar de maneira cada vez máis 

autónoma os textos propios.  

Analizar os trazos máis importantes e característicos da sociedad e, cultura, historia, xeografía e 

literatura dos países onde se fala a lingua inglesa, para comparar coa propia, valorando 

especialmente o aspecto intercultural, e así ampliar o coñecemento do mundo por parte do 

alumnado.  

  

Contidos da unidade 8  

 

 Obtención de información xeral e específica de textos orais na lingua inglesa sobre 

asuntos cotiáns e predicibles, procedentes de diferentes medios audiovisuais e con apoio de 

elementos verbais e non verbais.  

Participación en situacións reais ou simuladas de comunicación na lingua inglesa (conversas 

telefónicas, peticións, autopresentacións, identificación de obxectos, lugares ou persoas) en 

todo tipo de interaccións (parellas, grupos, equipos) dentro da aula, con pronuncia e entoación 

axeitadas para conseguir a comunicación.  

Iniciativa para ler de xeito autónomo textos de certa extensión na lingua inglesa.  

Comunicación persoal con falantes da lingua inglesa mediante correspondencia postal ou 

utilizando medios informáticos: chats, e-mail, etc. Utilización das tecnoloxías da información e 

da comunicación para ler e transmitir información.  

Uso das estruturas gramaticais (o pasado verbal) e das funcións máis habituais na lingua 

inglesa.  



589 

589 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2017/18 

Recoñecemento e pronuncia de fonemas de especial dificultade na lingua inglesa.  

Recoñecemento e produción de patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras 

e frases na lingua inglesa: tempo pasado de verbos irregulares. Os sons vocálicos.  

Léxico:ambulance, bike, lorry, etc. Places: church, cinema, house, park, station, etc.  

Prepositions of place: in the park, on the bus, etc.  

Currency, population, language.  

Start, finish work, go out more/less, live longer/less years.  

Interese pola consulta das fontes de documentación escrita e dixital nas tarefas de aprendizaxe  

Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación física ou virtual con outras 

persoas.  

Coñecemento dos acontecementos culturais diversos de tipo histórico, aspectos xeográficos ou 

literarios dos lugares onde se fala a lingua inglesa, obtendo a información por diferentes 

medios (biblioteca, internet e outras tecnoloxías da informacíón e da comunícación).  

 

Criterios de avaliación  

 

A avaliación debe ser entendida como un instrumento que valore o uso axeitado do idioma 

fronte ao coñecemento do seu sistema teórico ou da simple corrección formal, que non exclúe, 

de xeito ningún, unha análise dos erro s co fin de que o alumnado reflexione sobre a súa 

actuación e mellore.  

No proceso de ensinanza e aprendizaxe do alumnado, detectaran se as dificultades no 

momento no que se producen, investigaranse as súas causas e, en consecuencia, adoptaranse 

as medidas necesarias que permitan ao alumnado continuar no seu proceso de aprendizaxe. 

Para levar a cabo eficazmente as tarefas correspondentes, o alumnado debe ser orientado no 

uso de estratexias de planificación, execución, control e reparación, como obxectivo da 

unidade.  

En cada unha das sesións programadas haberá actividades que poidan servir de revisión, 

reforzo e/o u ampliación, dependendo das necesidades do alumnado.  

Farase unha proba final de progreso co fin de comprobar que o alumnado adquiriu os 

obxectivos e aspectos conceptuais establecidos para cada unidade.  
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MEDIDAS DE ATENCiÓN Á DIVERSIDADE  

A LOE, Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, no seu título II, Equidade da 

Educación, remarca a especial atención que, dentro da escolaridade  obligatoria, han de ter as 

medidas de atención á diversidade para, "por medio da prevención das dificultades de 

aprendizaxe e a posta en práctica dos apoios e reforzas oportunos en tempo e forma, lograr o 

marco dunha escola inclusiva que acuda, segundo sexa necesario, ás medidas organizativas e 

/ou curriculares precisas para asegurar o principio de equidade, sen prexuízo de garantir un ha 

educación de calidade para todo o alumnado. Desta maneira, a atención a diversidade deixa de 

ser unha medida que responde ás necesidades dunha parte do alumnado para pasar a ser unha 

necesidad e de todo o alumnado e de todas as etapas educativas, converténdose por tanto no 

principio rector desta actividade".  

Na ESO:  

 

1. Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria 

obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. "A educación secundaria  

obrigatoria organízase de acordo cos principios de educación común e de atención á 

diversidade. As medidas de atención á diversidade nesta etapa estarán orientadas a  

responder ás necesidades educativas concretas do alumnado e á consecución das 

competencias básicas e dos obxectivos da educación secundaria obrigatoria e non poderán, en 

ningún caso, supoñer unha discriminación que IIes impida alcanzar os devanditos obxectivos e 

a titulación correspondente. Teranse en conta as dificultades específicas das rapazas que por 

razón de sexo e pertenza a determinados colectivos teñan dificultades especiais para rematar a 

etapa. 

En canto se detecten dificultades de aprendizaxe, os centros deberán poñer en 

funcionamento as medidas de atención á diversidade que se consideren máis convenientes ás 

características do seu alumnado e que poderán ser tanto organizativas como curriculares."  

2. Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria 

obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. "A avaliación será  

continua en canto que forma parte do proceso de ensino aprendizaxe e terá carácter formativo 

e orientador permitindo detectar as dificultades no momento que se  

producen e, en consecuencia, incorporar medidas de ampliación, enriquecemento, reforzo ou 

de adaptación que permitan garantir a adquisición das aprendizaxes  

imprescindibles para continuar o proceso educativo do alumnado e unha mellor adecuación da 

práctica docente.  

Ao comezo de cada curso e coa finalidade de adecuar as ensinanzas de cada materia ao 

alumnado e facilitar a progresión satisfactoria do seu proceso de aprendizaxe, o profesorado 

que imparta docencia no grupo realizará unha avaliación inicial, incidindo na obtención de 

información sobre os coñecementos previos do alumnado en cada unha das materias e o grao 

de desenvolvemento das competencias básicas. A avaliación incluirá a análise dos informes 
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persoais da etapa ou curso anterior e completarase coa información obtida a través da persoa 

titora.  

A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao 

desenvolvemento do currículo, así como para adoptar aquelas medidas de apoio,  

reforzo e recuperación que se consideren oportunas para cada alumna ou alumno.  

Será de grande importancia a coordinación de todo o profesorado que imparta docencia en 

cada grupo co fin de tomar medidas conxuntas que faciliten o progreso do  

alumnado."  

No Bacharelato:  

 

1. Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. "Se no proceso de avaliación  

continua se advertise que unha alumna ou un alumno non progresa adecuadamente, o centro 

educativo, tan pronto como detecte as dificultades de aprendizaxe, adoptará  

medidas de reforzo educativo coa finalidade de que o alumnado adquira as aprendizaxes 

necesarias para continuar satisfactoriamente os seus estudos.  

Na FP:  
 

1. Orde do 23 de abril de 2007 pola que se regulan o desenvolvemento dos ciclos formativos 

de formación profesional, en réxime ordinario e para as persoas adultas, e as probas libres para 

a obtención dos títulos de técnico e técnico superior.  

2. Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do 

alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional inicial.  

Na ESA:  

 

Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se regula a educación básica para as persoas adultas e se 

establece o seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia.  

 

 

 

Terase en conta, ademáis, o disposto na lexislación vixente que regula estas medidas:  

1. Decreto 320/1996, do 26 de xullo, de ordenación da educación de alumnos e alumnas 

con necesidades educativas especiais.  

2. Orde do 13 de maio de 2008 pala que se regulan os programas de cualificación 
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profesional inicial na Comunidade Autónom ade Galicia.   

3. Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regulan os programas de diversificación 

curricular na ESO.  

4. Orde do 20 febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención 

específica ao alumnado procedente do estranxeiro.  

5. Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios 

para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de 

ensino non universitario con necesidades educativas especiais.  

6. Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica 

dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as  

ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a  

realización do dictame de escolarización.  

7. Orde do 28 de outubro de 1996 poi a que se regulan as condicións e o 

procedemento para flexibiliza-Ia duración do período de escolarización  

obrigatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais asociadas a 

condicións persoais de sobredotación intelectual.  

8. Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículum 

nas ensinanzas de réxime xeral.  

Durante este curso académico algúns profesores, ademáis do profesorado de apoio, 

atenderán ao alumnado que o precise, segundo se indique nos informes previos e/ou o 

que se decida na avaliación inicial tal e como se indica na Circular 8/2009 da Dirección 

Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, poi a que se regulan 

algunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado de ESO.  

O departamento de orientación colabora co profesorado na atención á diversidade, 

elaborando propostas de mellora para facilita-los procesos de ensino- aprendizaxe.  

 

Unha vez determinadas as necesidades estableceranse as medidas de apoio 

oportunas (actividades de reforzo educativo, apoios (dentro ou fóra da aula), 

flexibilizacións do período de escolarización, adaptacións curriculares ou decisións de 

incorporación do alumnado aos diferentes programas que se propoñan, do que se deixará 

constancia na programación.  
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PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN: 

 

 A programación sempre será avaliada según os erros cometidos e tamén os logros, 

buscando un xeito sempre de trocar aquelas cousas que non funcionaron dela e atopar 

solucións para correxir no futuro os seus posibles erros. 

 Os membros do seminario deben reflexionar sobor das metas acadadas ao longo do 

ano, facendo fincapé naqueles aspectos que os alonxaron de lograr os obxectivos mínimos 

propostos facendo sempre autocrítica no momento da súa revisión.  

 O análise desta conclusión faise non soio nas avaliacións do alumnado senón tamén 

nas diferentes reunións de departamento ao longo do curso nas que se recapacita sobre a súa 

evolución. 

 A autocrítica e fundamental para mellorar a nosa tarefa educativa e facer do noso 

traballo algo que evolucione ao longo do tempo e mellore de forma sistemática, incluíndo na 

programación didáctica esas melloras e o xeito de acadalas. 
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PROXECTO LINGÜÍSTICO: 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Segundo exixe o Decreto 124/2007 (DOG 29/06/07) desenvolmemos a continuación os 

catro puntos do PLC que,con carácter anual,determinará o uso e promoción do galego no 

sistema educativo do centro. 

A COMISIÓN ENCARGADA DA ELABORACIÓN DO PRESENTE PROXECTO ESTÁ INTEGRADA 

POR: 

DIRECTOR/A 

COORDINADOR/A 

XEFES/AS DEPARTAMENTOS LINGUAS 

 

I.-LINGUAS QUE  SE DEBEN EMPREGAR NAS ÁREAS,MATERIAS,MÓDULOS OU ÁMBITOS 

DE COÑECEMENTO: 

O decreto 79/2010, composto de 23 artigos, cinco disposicións adicionais, dous 

transitorias, dous finais e unha derrogatoria, recolle algúns cambios con respecto ao proxecto 

entregado ao Consello Consultivo de Galicia. 

 

 No caso de secundaria, as materias de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia; Ciencias da 

Natureza; e Bioloxía e Xeoloxía, impartiranse en galego; mentres que Matemáticas, Tecnoloxía 

e Física e Química serán en castelán. 

 

Cada catro anos, os centros educativos decidirán a lingua en que se impartirán o resto" de 

materias, "garantindo que as materias en galego e en castelán distribúense na mesma 

porcentaxe das horas semanais". En bacharelato e formación profesional, pola súa banda, o 

centro encargarase de garantir a oferta equilibrada en ambos os dous idiomas. 

 

II. CRITERIOS PARA DETERMINAR A LINGUA PREDOMINANTE NO CONTORNO. BREVE 

ANÁLISE SOCIOLINGÜÍSTICA: 

 

O noso centro fora escollido pola Consellería de Educación para que a empresa 

CIDADANIA levase a cabo nel un profundo estudo sociolingüístico que determinase o seu perfil 

e establecese a bases tanto do PLC como do PSC. Neste sentido elaboráronse multitude de 

enquisas especializadas nos diferentes sectores da comunidade educativa e este é un resume 

dos resultados. 
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O IES Campo de San Alberto atópase nun contexto urbano  sendo Noia unha vila de 

arredor de 15000 habitantes. 

               Con todo,o centro recibe numeroso alumnado de vilas menores e mesmo entornos 

rurais que son os que presentan un uso mais frecuente, se non habitual, da nosa língua. 

                O alumnado de Noia presenta unha diglosia no trato com profesores/as que non 

utilizan a língua galega e tamén a nível social en determinadas situacións ,de ocio sobre todo.O 

do contorno semiurbano e rural,moito menos e incluso un número considerable de alumnos/as 

non presentan diglosia e mesmo manifestan certa compromiso cara a súa língua. 

              Non se observan actitudes belixerantes cara o galego nin por parte de alumnos/as , 

profesorado nin PAS. Os non galego-falantes dentro destes dous últimos grupos están 

perfectamente integrados dentro do contexto totalmente galeguizado no que se traballa no 

centro,mesmo o profesorado de procedencia non galega. 

              Todo o labor administrativo de comunicados internos e de comunicacións externas com 

pais/nais ,entidades,asociacións,institucións...realízase sempre en galego,que tal como figura 

no PEC: “ é a língua vehicular do centro” 

 Polo tanto o noso labor centrarase máis na normativización da lingua (evitar as 

interferencias do castelán ou a mestura entre as dúas linguas, a guerra ao castrapo) e  a 

normalización da nosa cultura, que en  fomentar  o uso normal do galego, traballo que 

consideramos xa realizado polo propio alumnado e por un amplo sector do profesorado.  

 O ENDL debe tamén fomentar entre eles o amor e o respecto pola súa propia lingua, a 

través da prestixiación da mesma mediante o seu uso correcto.  

Somos conscientes de estar nun centro privilexiado para traballar a Normalización,de feito 

consideramos que xa está acadada e que o noso labor xa case é a dinamización lingüística 

propiamente. Proba disto é a resposta de arredor de corenta alumnos/as mesmo de ciclos 

formativos,á convocatória para conformar grupos para as actividades  do primeiro trimestre, o 

apoio e colaboración total do equipo directivo e a involucración dun número amplísimo de 

profesorado de todas as matérias,mesmo da Aula Específica. 
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III. MEDIDAS ADOPTADAS PARA MELLORAR A COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DO 

ALUMNADO. 

 

1. Expresar oralmente e por escrito as propias ideas, experiencias e 
sentimentos, de forma fluída, logo dunha sinxela planificación, mantendo a atención do 
destinatario. Os alumnos/as han ser quen de producir enunciados/textos que transmitan 
unha determinada información cun ton de voz axeitado, cun léxico preciso, con coherencia. 
De feito,unha das actividades do ENDL ten que ver coa creación de  contacontos e 

monólogos 

 

2. Participar en conversas, debates, dramatizacións, recitacións, narracións, 
entrevistas... respectando as características propias destes intercambios comunicativos 
ou deste tipo de textos, e as regras sociais de cortesía. Os alumnos/as han ter interese por 
este tipo de actividades e por mellorar a súa expresión a través da creación, da 
interpretación e do uso das normas de cortesía social (non interromper, pedir a vez, 
xesticular adecuadamente, ...) 

 

3. Realizar actividades que permitan adquirir algunhas técnicas que 
melloren o traballo escolar e poidan servir na vida cotiá. O alumno/a ha amosar interese 
na práctica de técnicas variadas que lle permitan xerar ideas, relacionalas e desnvolvelas 
tendo en conta o tempo, o tema, o lugar, o tipo de interlocutores, a intencionalidade 
comunicativa, ... 

 

4. Reflexionar sobre os enunciados que pretendan manipular a información 
ou que presenten algún tipo de discriminación ou degradación de persoas. Os alumnos/as 
han captar as intencións comunicativas dun enunciado/texto que ten como finalidade 
actuar sobre a conduta do destinatario e han manter unha actitude crítica ante este tipo de 
enunciados/textos. 

 

5. Poñer en práctica diversas estratexias para corrixir e autocorrixir os 
enunciados/textos que conteñan algún tipo de erro. Os alumnos/as han ser quen de 
identificar e corrixir erros (de dicción, de coherencia, gramaticais, ...) . 

 

A maior parte destas medidas figuran como obxectivos das materias de lingua,tanto galega 

como castelá,inglesa ou francesa. 
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INFORMACIÓN AO ALUMNADO: 

 

 O departamento de Inglés fará públicos ao alumnado os contidos mínimos dos 

diferentes cursos, os criterios de cualificación necesarios para superala asignatura, así como as 

datas das diversas probas da asignatura pendente e o seu desenrolo. 

 Ao longo do ano, buscará o xeito de axudar aos alumnos/as coa materia pendente a 

realizar actividades na procura dunha melloría que lles permita acadar os obxectivos mínimos. 

 Aplicaránse horas de reforzo no primeiro ciclo da ESO e traballo co alumnado por parte 

do xefe de departamento en horas extraescolares, para solventar as dúbidas dos alumnos/as ao 

longo do curso. 

  Esta información farase pública na páxina empregada como aula virtual no 

centro, así como nas pertinentes comunicacións nos taboeiros de anuncios. Comunicarase 

tamén de forma oral ao longo do ano académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Matías Barreiro Blanco 

        Noia, a 26 de Outubro de 2016 


