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1.INTRODUCCIÓN E CONTEXTO 

    Os alumnos deben aprender inglés a través de actividades motivadoras con carácter 

lúdico que permita de forma 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 como 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 os valores sociais, 

dentro dos principios psicopedagóxicos nos que se fundamenta o deseño curricular para 

a etapa de Bacharelato.  

A nosa finalidade  é, en primeiro lugar, conseguir que o alumnado adquira todas as 

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

comunicación lingüística e facendo especial fincapé nas competencias sociais e cívicas, 

aprender a aprender e sentido de iniciativa e espírito emprendedor. Por outra banda, 

incorporar o conxunto de elementos transversais, recollidos tamén pola LOMCE, ao 

proceso de aprendizaxe. Como é de esperar, a comprensión lectora, a expresión oral e 

escrita, a comunicación audiovisual e as TIC, traballaranse intensamente ao longo de 

todo o proceso, pero tamén 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 todos os ámbitos, rexeitamento a calquera tipo de violencia, 

racismo ou xenofobia, respecto ás vítimas do terrorismo, o desenvolvemento sostible e 

o medio, 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. 

Tamén se teñen en conta cambios tan significativos e evidentes como a globalización, 

que practicamente esixe o dominio dunha segunda lingua estranxeira, e o impacto das 

novas tecnoloxías, repercutindo directamente nos alumnos á hora de aprender, de 

comunicarse ou de realizar unha tarefa. Elementos que se converteron nunha 

prioridade e nunha ferramenta clave respectivamente no proceso de aprendizaxe, non 

só na etapa á que fai referencia este documento, senón ao longo de toda a vida. 

Atenderáse a 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. Se preparará e organizará o traballo, 

axudando no desenvolvemento deste; coordinará accións; impulsando actitudes 

positivas cara ao idioma e a cultura inglesa, captando e desenvolvendo o interese do 

alumno cara ao novo e a creatividade, intervindo de forma activa e reflexiva, e tratando 

os erros como signos de progreso. Pola súa banda, o alumnado debe participar de forma 

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

de ser da educación. 

  

 

 

1.1 CONTEXTO PARTICULAR DO CENTRO 

 

 O IES de Canido ten uns 320 alumnos/as con idades de entre 12 e 18 anos. 

Este curso o centro ten dous grupos de cada nivel da ESO, excepto en 3º da ESO onde 

haberá 3,  e dous grupos de 1º e 2º de  bacharelato ,  ademáis dun módulo de Proxecto 

Formativo Básico da rama de hostelaría. 

 

A maioría dos alumnos  xa fixeron a ESO no centro pero neste curso incorpóranse 

outros alumnos que cursaron a ESO noutros centros privados ou públicos que non teñen 

esta etapa. O nivel social destes alumnos e medio, e moitos deles proceden de zoas 

rurais que utilizan o transporte escolar. 

2.2. Plan de lectura 

Propoñemos as seguintes actividades para desenvolver a competencia lectora en inglés: 

 

-Lectura en voz alta de textos por parte dos alumnos. 

           -  Lectura graduada relacionada coa linguaxe e/ou tema da unidade na casa. 

2.3. Plan de Tecnologías da Información e a Comunicación 

Obxectivos: 

 

 Favorecer a aprendizaxe da lingua estranxeira. 

 Adquirir habilidades tecnolóxicas e comunicativas. 

 Facilitar o acceso á información en soporte dixital. 

 Investigar e contrastar información. 

 Facer un uso axeitado de Internet e as redes sociais. 

 Uso de redes sociais, email, mensaxes, etc. 

 Crear documentos en formato dixital. 

 Descargar e compartir recursos. 

 Outros. 

Recursos: 

 

 Conexión a Internet 

 Sala de informática 

 Ordenadores portátiles 

 Pantalla dixital 

 

Programas / 

Aplicacións: 

 

 Páxinas web 

 Wikis 

 Procesadores de texto 



 Ebooks 

 Blogs 

 Skype 

 Google sites 

 Redes sociais 

 Outros 

 

 

 

Neste curso dase o vocabulario propio de internet e as tecnoloxias da comunicación. 

2.DESEÑO CURRICULAR 

2.1.OBXETIVOS  

 

As esixencias e necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes no ámbito 

escolar, preparando os alumnos para vivir nun mundo progresivamente máis 

internacional, multicultural e multilingüe á vez que tecnoloxicamente máis avanzado. O 

noso país encóntrase comprometido como membro da Unión Europea no fomento do 

coñecemento doutras linguas comunitarias, tal como se recolle nun dos obxectivos da 

Estratexia de Lisboa. Pola súa banda, o Consello de Europa no marco de Referencia 

Común Europeo para a aprendizaxe de linguas estranxeiras, establece directrices tanto 

para a aprendizaxe de linguas como 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 o Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos 

as capacidades que lles permitan: 

 

a) Exercer a cidadanía democrática, dende unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada poos valores da Constitución española así 

como poos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 

sociedade xusta e equitativa. 

 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lles permita actuar de forma 

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en 

particular a violencia contra a muller e impulsar a igualdade real e a non discriminación 

das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención 

especial ás persoas con minusvalidez. 

 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 

eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 

 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, no seu caso, a 

lingua cooficial da súa Comunidade Autónoma. 



 

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

 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a 

comunicación. 

 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma 

solidaria no desenvolvemento e mellora do seu ámbito social. 

 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

 

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a 

tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 

respecto cara ao medio. 

 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 

fontes de formación e enriquecemento cultural. 

 

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social. 

n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade vial.  

 

 

 

 

2.2. COMPETENCIAS CLAVE 

A reforma educativa, seguindo as recomendacións do Parlamento Europeo e do 

Consello do 18 de decembro de 2006, da UNESCO e da OCDE, entre outras, baséase na 

potenciación da aprendizaxe por competencias, como complemento á aprendizaxe de 

contidos. Na definición que a Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa 

(LOMCE) fai do currículo, encontrámonos cos elementos que determinan os procesos 

de ensino e aprendizaxe entre os que se encontran 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 polo que respecta ás 

Competencias clave que se consideran prioritarias de cara ao 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, baseado na adquisición de competencias incide, fundamentalmente, 



na adquisición duns saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que 

haberán de ser demostrados poos alumnos (é algo máis que 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 forma 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 

daquela en 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 ao 

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 solicitar a 

información que en cada momento se precise (obviamente, despois de analizarse a súa 

calidade). Se ademais temos en conta que moitas veces é imposible tratar en 

profundidade todos os contidos do currículo, está claro que o alumno deberá formarse 

nesa competencia, a de aprender a aprender. 

No noso sistema educativo considérase que as Competencias clave que debe ter o 

alumno cando finaliza a súa escolaridade obrigatoria para enfrontarse aos retos da súa 

vida persoal e laboral son as seguintes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 Competencia dixital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociais e cívicas. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 Conciencia e expresións culturais. 

Pero que entendemos por cada unha desas competencias? De forma sucinta, e 

recollendo o máis significativo do que establece o currículo escolar, cada unha delas 

achega o seguinte á formación persoal e intelectual do alumno: 

 Competencia en comunicación lingüística 

Trátase dunha competencia moi complexa. Está vinculada á acción comunicativa dentro 

dunhas prácticas sociais, na que o individuo, ademais de producir, tamén recibe 

mensaxes con distintas finalidadees. Supón a apertura dunha vía de coñecemento, 

dentro e fóra da escola, e enriquecemento cultural e constitúe un obxectivo de 

aprendizaxe permanente, considerando a lectura como o principal medio para a 

ampliación da aprendizaxe e desta competencia. 

O individuo, mediante a utilización da linguaxe como instrumento de comunicación, 

pon en funcionamento unha serie de actitudes e valores como son o respecto ás normas 

de convivencia, o exercicio da cidadanía, o desenvolvemento dun espírito crítico, o 

respecto aos dereitos humanos e o pluralismo, a resolución de conflitos, o 

desenvolvemento das capacidades afectivas en todos os ámbitos, interese cara á 



aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas inherentes a esta competencia como fonte 

de pracer. 

A competencia en comunicación lingüística está constituída por cinco compoñentes: 

lingüístico, pragmático-discursivo, sociocultural, estratéxico e persoal, que se concretan 

en distintas dimensións na interacción comunicativa. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e 

as súas ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu 

contexto. Require coñecementos sobre os números e as súas operacións básicas, os 

símboos e as formas de expresión e de 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 e o mundo laboral. A 

súa adquisición supón, en suma, establecer unha relación profunda entre o coñecemento 

conceptual e o coñecemento procedemental, implicados na resolución dunha tarefa 

matemática determinada. 

 

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

respecto aos datos e a veracidade. Os ámbitos integrados na competencia matemática 

son os referentes aos números, a álxebra, a xeometría e a estatística. 

 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ao 

mundo físico e á interacción responsable nel. Contribúen ao desenvolvemento do 

pensamento científico e capacitan o individuo para identificar, formular e resolver 

situacións da vida cotiá, para actuar fronte aos retos e problemas propios das actividades 

científicas e tecnolóxicas. 

O desenvolvemento destas competencias require unha serie de coñecementos científicos 

relativos á física, química, bioloxía, xeoloxía, matemáticas e tecnoloxías, que se 

derivan, de conceptos, procesos e situacións interconectadas; así como unhas destrezas 

que permitan utilizar e manipular ferramentas tecnolóxicas, datos e procesos científicos 

para alcanzar un obxectivo. 

 

As actitudes e valores integrados nestas competencias están relacionados coa asunción 

de criterios éticos, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a 

valoración do coñecemento científico e a responsabilidade sobre a conservación dos 

recursos naturais e ambientais, así como a adopción dunha actitude adecuada para lograr 

unha vida física e mental saudable nun ámbito natural e social. 

 Competencia dixital 

Implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a 

comunicación. Supón a adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías e a 

adquisición de novos coñecementos, habilidades e actitudes para ser competente nun 

ámbito dixital. 

 

Require o coñecemento das principais aplicacións informáticas, e precisa do 

desenvolvemento de diversas destrezas relacionadas co acceso á información, o 

procesamento e uso para a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a 



resolución de problemas en distintos contextos. 

 

O individuo ha de ser capaz de facer un uso habitual dos recursos tecnolóxicos 

dispoñibles co fin de resolver os problemas reais dun modo eficiente, así como avaliar e 

seleccionar novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas, a medida que van 

aparecendo, en función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos. 

 

A adquisición desta competencia require ademais actitudes e valores que permitan ao 

usuario adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa apropiación 

e adaptación aos propios fins e a capacidade de interaccionar socialmente en torno a 

elas. Por outra parte, a competencia dixital implica a participación e o traballo 

colaborador, así como a motivación e a curiosidade pola aprendizaxe e a mellora no uso 

das tecnoloxías. 

 Aprender a aprender  

Esta competencia supón, por un lado, iniciarse na aprendizaxe e, por outro, ser capaz de 

continuar aprendendo de xeito autónomo, aspecto fundamental para a aprendizaxe 

permanente. 

 

Aprender a aprender inclúe unha serie de coñecementos e destrezas que requiren unha 

reflexión e toma de conciencia sobre os propios procesos de aprendizaxe, polo que os 

procesos de coñecemento se converten en obxecto do coñecemento e se ha de aprender 

a executaos axeitadamente. 

 

As actitudes e valores clave na adquisición desta competencia son a motivación para 

aprender e a confianza para alcanzar as metas da aprendizaxe. 

 Competencias sociais e cívicas 

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

actitudes sobre a sociedade para comprender a realidade social do mundo en que se vive 

e exercer a cidadanía democrática nunha sociedade cada vez máis plural. 

 

A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo e require a adquisición 

de coñecementos que permitan comprender e analizar os códigos de conduta e o 

comportamento adecuado para convivir en sociedade. 

 

Os elementos fundamentais desta competencia son a capacidade de comunicarse de 

forma construtiva en distintos ámbitos e a seguridade nun mesmo, a integridade e a 

honestidade. 

 

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

xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos civís. 

 

Nesta competencia son fundamentais: a habilidade para interactuar eficazmente no 

ámbito público, manifestar solidariedade e interese poos problemas da comunidade, o 

respecto dos dereitos humanos, a igualdade, a apreciación e comprensión das diferentes 

relixións ou culturas. 



O desenvolvemento destas competencias implica afrontar os conflitos con valores éticos 

e exercer os dereitos e deberes cidadáns dende unha actitude solidaria e responsable. 

 Sentido da iniciativa e espírito emprendedor 

Esta competencia refírese á capacidade de transformar ideas en actos, o que implica 

adquirir conciencia dunha situación e optar con criterio propio e levar adiante as 

iniciativas necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse responsable dela, tanto 

no ámbito persoal como no social ou laboral. 

 

A adquisición desta competencia é determinante para a formación de futuros cidadáns 

emprendedores, contribuíndo así á cultura do emprendimento. 

 

Esta competencia require uns coñecementos relacionados coa capacidade de recoñecer 

as oportunidades existentes para as actividades persoais, profesionais e comerciais; e 

unhas destrezas como a capacidade de análise, de planificación, organización, xestión, 

toma de decisións, resolución de problemas, liderado, pensamento crítico, avaliación e 

auto-avaliación. 

 

Require o desenvolvemento de actitudes e valores como a predisposición a actuar de 

forma creadora e imaxinativa, o autocoñecemento e a autoestima, a independencia, o 

interese e esforzo, e o espírito emprendedor.  

 Conciencia e expresións culturais 

Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de desfrute e 

enriquecemento persoal e consideralas parte do patrimonio cultural dos pobos. 

 

Require coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a 

herdanza cultural a todos os niveis. Comprende a concreción da cultura e outras 

manifestacións artístico-culturais da vida cotiá. Incorpora o coñecemento básico das 

principais técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas e a 

identificación entre as diferentes manifestacións artísticas e a sociedade. 

 

A adquisición desta competencia pon en funcionamento destrezas como a aplicación de 

diferentes habilidades de pensamento para poder comprender, valorar, emocionarse e 

gozar das diferentes manifestacións artísticas. Supón, ademais, actitudes e valores 

persoais de interese, recoñecemento e respecto por elas e pola conservación do 

patrimonio. 

 

2.1. Competencias clave nesta materia 

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 ao 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 números e as súas operacións básicas, os símboos 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 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 clave 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 se se inclúen 

contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, para que 

cada alumno identifique como aprende mellor e que estratexias lle 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 serven aos falantes para comunicarse socialmente, pero 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 en 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 aos 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 modeos 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 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.  

2.2. Competencias clave a través de Key to Bachillerato 

 Competencia en comunicación lingüística: 

En Key to Bacharelato os alumnos utilizarán a linguaxe como instrumento de 

comunicación oral e escrita, que se desenvolverá a través de actividades de comprensión 

oral, construción de vocabulario e coñecementos básicos de fonética. 

 

 Competencia dixital: 

 

Esta competencia desenvólvese en todas as unidades de Key to Bacharelato a través de: 

. O uso opcional do iPack en todas as leccións para a presentación e práctica dos 

contidos tanto do Student's Book coma do Workbook. 

. O Oxford Online Learning Zone e recursos na web de Oxford University Press España 

con artigos e podcasts, contido interactivo, actividades prácticas, documentais en video, 

exames de práctica, idioms, etc. 

. O uso dunha aplicación, VOCApp, para practicar o vocabulario, a pronunciación, 

realizar traducións, etc. nun smart phone. 

. A versión do libro dixital: Workbook. 

. O uso das TIC para a busca e contraste de información relacionada coa aprendizaxe da 

lingua. 



   

 Competencias sociais e cívicas: Competencias sociais e cívicas: 

En cada unha das unidades realízanse actividades que desenvolven as destrezas sociais 

de cooperación e traballo colaborador cos seus compañeiros, a través por exemplo do 

debate. 

As tarefas baseadas na realidade permiten aos alumnos tratar cunha ampla gama de 

situacións de comunicación de forma satisfactoria. 

O nivel de interactuación na aula entre os alumnos é moi alto debido a que a maioría das 

actividades dirixe os alumnos a unha forma de traballo cooperativo no que a 

comunicación entre eles é esencial. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

 

Esta competencia desenvólvese a en todas as unidades de Key to Bacharelato, tanto en 

actividades de comprensión escrita e oral, coma nas relacionadas coa expresión oral e 

escrita. Ademais, esta competencia está tamén presente en actividades de reforzo. O 

conxunto de todas elas mostra ao alumno diferentes realidades e mostras do mundo da 

arte e a cultura. Ademais destas actividades, Key to Bacharelato conta con actividades 

'Fac file', as cales provén o alumno de información cultural sobre o mundo de fala 

inglesa e os países onde é lingua franca. 

 

 

 Aprender a aprender: 

 

Esta destreza desenvólvese en todas as unidades de modo que o alumno reflexione 

acerca das estratexias que lle permitan unha mellor aprendizaxe e logro das súas metas.  

O alumno debe achegar a súa opinión persoal con moita frecuencia, elixir por si mesmo, 

buscar información por si mesmo e sen a cal non poderá finalizar a actividade, traballará 

o traballo rutineiro e os hábitos de estudo. 

O alumno será capaz de reflexionar sobre el mesmo, a súa propia aprendizaxe, sobre 

que sabe e que necesita aprender, deste modo o alumno alcanzará unha aprendizaxe 

autónoma e será crítico e racional. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

O sentido da iniciativa é outra das competencias que se ten en conta dentro dos niveis de 

Key to Bacharelato, debido a que en todas as unidades o alumno se encontrará con 

actividades que lle esixirán ser asertivo á hora de dar a súa opinión, flexible e 

cooperativo. Todas as unidades favorecen o desenvolvemento de calidades como a 

imaxinación, creatividade, confianza en si mesmo ou o sentido crítico. Os alumnos 

acadan autonomía a medida que avanza no coñecemento da lingua. 

 Matemática, ciencia e tecnoloxía: 
Diferentes actividades traballadas ao longo de libro do alumno axudan ao 

desenvolvemento destas competencias. 

En moitas das unidades preséntanse datos que os alumnos deben analizar para sacar as 

súas propias conclusións e utilizar a información extraida de forma axeitada á tarefa que 

se solicita. Por exemplo, analizar información nas seccións de Reading, como resultados 



de enquisas por exemplo, e presentar datos/ argumentos nas tarefas de Writing, 

desenvolvendo desta forma a competencia matemática. 

 

 

2.3.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 

consciencia 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. Estratexias de comprensión: 

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

– Identificación do tipo de escoita necesario para realizar a tarefa (global, selectiva       
e detallada). 

– Identificación   do   tipo   textual, adaptando a comprensión a el. 

– Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos           

principais, detalles relevantes e implicacións). 
– 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 paralingüísticos. 

– Reformulación  de  hipóteses  a partir da comprensión de novos elementos. 

 B1.2. Recoñecemento dos marcadores conversacionais máis comúns: verificadores, 

expresivos, apelativos e fáticos. 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

  Estratexias de produción: 

– Planificación: 

–  Identificar o contexto, o destinatario e a finalidadee e da produción ou da      
interacción. 

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

–  Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e á canle, aplicando o rexistro e a 

estrutura de discurso adecuados a cada caso e escollendo os expoñentes 

lingüísticos necesarios para lograr a  intención comunicativa. 

– Activar os coñecementos previos sobre modeos e secuencias de interacción, e 

elementos lingüísticos previamente asimilados e memorizados. 

- Execución: 

– Expresar a mensaxe con claridade e coherencia, estruturándoa adecuadamente e 
axustándose, de ser o caso, aos modeos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 



– Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou a mensaxe 
(facer concesións no  que  realmente lle gustaría expresar), tras va- lorar as 
dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles. 

– Sacar  o  máximo  partido  dos coñecementos previos (utilizar linguaxe 
prefabricada, etc.) e apoiarse neles. 

– Cooperar  na  interacción  con outras persoas, verificando a comprensión propia 
e das demais persoas, e cooperando activamente na realización das tarefas de 
comunicación. 

– Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e 

paralingüísticos. 

   – Lingüísticos: 

    – Substituír palabras por outras de significado parecido. 

    – Definir  ou  parafrasear  un termo ou unha expresión. 
     – Pedir  axuda  ou  clarificación. 

– Paralingüísticos  e   paratextuais: 

– Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaran o significado. 

– Usar linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións    faciais,          

posturas,  contacto  visual ou corporal, e proxémica). 
– Usar   sons   cuasilingüísticos. 
– Usar os elementos prosódicos (pausas, ritmo e entoación) como substitutos  
   dos marcadores discursivos para indicarlle á  persoa  destinataria  ou  oínte  
   as partes do discurso que deben ser cointerpretadas. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 

– Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema           
(coñecementos previos sobre o contido de que se trate) a partir da información  
superficial e paratextual: proveniencia do texto, imaxes, organización na páxina, 
títuos de cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura demandado pola  tarefa (en  superficie ou 
oceánica, selectiva, intensiva ou extensiva). 

– Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos  

principais, detalles relevantes e implicacións). 
   – Identificación   do   tipo   textual, adaptando a comprensión a el. 
   – 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. 

– Identificación das palabras clave. 

– Recoñecemento  da  información esencial que o texto proporciona e que é    

necesaria para lograr o obxectivo de lectura. 

– Supresión de informacións pouco relevantes (redundantes, de detalle e pouco      

pertinentes) para o obxectivo de lectura 

–  Reformulación  de  hipóteses  a partir da comprensión de novos elementos. 
   – Revisión  e  recapitulación  continua e autointerrogación sobre a comprensión. 
 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

  B4.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

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



   – Procurar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun 
dicionario ou dunha gramática, obtención de axuda, etc.). 

– Execución: 

– Elaborar un borrador. 

– Estruturar o contido do texto. 

– Organizar o texto en parágrafos   abordando  en   cada   un unha idea principal do 

texto e entre todos conformar o significado ou idea global deste. 

– Considerar as propiedades textuais de coherencia, cohesión e adecuación. 

– Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modeos e ás fórmulas de cada 
tipo de texto. 

– Reformular  a  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 dispoñibles. 

– Apoiarse  en  sacar  o  máximo partido dos coñecementos previos (utilizar                  

linguaxe "prefabricada",  como  frases  feitas  ou locucións). 

  – Xestión de relacións sociais no ámbito persoal, público, educativo 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, 
conselos, 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 e a sorpresa, e os seus contrarios. 
 – Formulación de  suxestións,  desexos, condicións e hipóteses. 

      – Establecemento   e   xestión   da comunicación e organización do discurso. 

  – Narración   de   acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de 
estados e situacións presentes, e expresión de predicións e de sucesos futuros a 
curto, a medio e a longo prazo. 

 – Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e puntos de vista, 
conselos, 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 e a sorpresa, e os seus contrarios. 
– Formulación de  suxestións,  desexos, condicións e hipóteses. 

– Establecemento   e   xestión   da comunicación e organización do discurso. 

 
   B4.2.      Estruturas      sintáctico- discursivas. 

 

  B4.3. Léxico escrito común e máis especializado (produción), dentro das propias 
áreas de interese nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, relativo á 
descrición de persoas e obxectos, tempo e espazo, estados, eventos e acon- tecementos, 



actividades, procede- mentos e procesos; relacións per- soais, sociais, educativas e 
profesionais; educación e estudo; traballo e emprendemento; bens e servizos; lingua e 
comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e cultura. 

 

  B4.4. Revisión: 
– Identificar problemas, erros e repeticións. 

– Prestar atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación. 

– Realizar a escritura definitiva. 
   – Presentar o texto de forma coidada (marxes, limpeza, tamaño da letra adecuado,       
uso normativo de   maiúsculas   e   minúsculas, etc.) 
 
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
 

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

– Discriminación e uso dos trazos fonéticos que distinguen fonemas (trazos 
distintivos como sonoridade, nasalidade e apertura de vogais). 

– Recoñecemento e produción de unidades maiores do nivel fónico (secuencia 
acentual das palabras). 

– Recoñecemento e uso comprensible  dos  elementos prosódicos (acento, ritmo e 

entoación das oracións). 

– Recoñecemento  de  palabras  e frases de uso coloquial común emitidas con 
procedementos básicos de redución fonética. 

 

 B5.3. Patróns gráficos e convencións  ortográficas da  palabra,  da oración e do 
enunciado (punto, coma, punto e coma, comiñas, paréntese, signos de interrogación, 
signos de exclamación, puntos suspensivos e guión). 
  B5.4. Coñecementos morfosintácticos e discursivos: 

– Recoñecemento  e  uso  de  elementos morfosintácticos que permiten recoñecer, 
formular e organizar distintos tipos de texto. 

– Recoñecemento  e  uso  de  elementos, categorías, clases, estruturas, procesos e 

relacións gramaticais habituais en distintos tipos de discurso. 
 B5.5.  Aspectos  socioculturais e sociolingüísticos: 

– Convencións sociais, normas de cortesía  e  rexistros;  costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non         verbal. 

– Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades 

lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha cultura diferente á propia. 

  B5.6. 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. 

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

  B5.8. Funcións comunicativas: 

– Xestión de relacións sociais no ámbito persoal, público, educativo 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, a medio e a longo prazo. 



– Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e puntos de vista, 
conselos, 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 e a sorpresa, así como os seus contrarios. 

– Formulación de  suxestións,  desexos, condicións e hipóteses. 

– Establecemento   e   xestión   da comunicación e organización do discurso. 

 

  B5.9. Léxico: 
– Recoñecemento e uso do léxico común e máis especializado relacionado con  
contidos educati- vos correspondentes e de interese nos ámbitos persoal, público,  
educativo e ocupacional, relativo á descrición de persoas e obxectos, o tempo e o  
espazo, estados, eventos e acontecementos,actividades, procedementos e procesos;  
relacións persoais, sociais, educativas e profesionais; educación e estudo; traballo e  
emprendemento; bens e servizos; lingua e comunicación intercultural; ciencia e  
tecnoloxía; historia e cultura. 

– Recoñecemento e uso de expresións fixas frecuentes (locucións idiomáticas, 

esquemas fraseolóxicos como "Está libre esta cadeira?" ou "Podo...?", coloca- cións, 

frases feitas e léxico propio de temas relativos a feitos de actualidade. 
– Recoñecemento e uso de antónimos e sinónimos, e de procedementos de  
formación de palabras mediante recursos de derivación e de composición, e reco-  
ñecemento de "falsos amigos". 
 
Contidos sintáctico-discursivos 

 Expresión   de   relacións lóxicas: conxunción (not only…but also; both…and); 

disxunción (or); oposi- ción/concesión   ((not…) but; …, though); causa (because 

(of); due to; as); finalidadee   (to+    infinitive for);  comparación  (as/not so Adj. as; 

less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the world); resultado 

(so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions and commands). 
 Relacións temporais (the moment (she left); while). 

 Afirmación       (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 

  Exclamación (What + (Adj.+) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + 
Adj., e. g. How very nice!; 
exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!). 

 Negación  (negative  sen- tences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, 
nothing; negative tags; me neither). 

 Interrogación (Wh- questions;  Aux.  Questions; What is the book about?; tags). 

  Expresión do tempo: pasado (past simple and conti- nuous;  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 continuous); habitual (simple 

tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); incoativo (be about to); 

terminativo (stop–ing). 

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



  Expresión da existencia (e. g. there could be); a entidade 
(count/uncount/collective/c ompound nouns; pronouns (relative,  reflexive/emphatic,   
one(s); determiners); a cualidade (e. g.  pretty  good;  much  too expensive). 

 Expresión  da  cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. 
Quantity: e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit). 
  Expresión do espazo (prepositions  and  adverbs  of location, position, distance,  

motion,  direction,  origin and arrangement). 

  Expresión do tempo (points e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications 

(ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (al- 

ready; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after that, 

finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice/four times a week; 

daily). 

 Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 

  Uso de conectores. 

  Have/get causative. 

  Phrasal verbs. 
  Gerund and infinitive 

 

2.4.METODOLOXÍA 

2.4.1.. Metodoloxía Didáctica 

 

O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos 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 hipótese 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 competencial persegue o desenvolvemento do potencial de cada 

alumno, das súas capacidades, preparar o alumnado para que poida afrontar os retos 

persoais ao longo da súa vida con éxito. Os alumnos non só han de adquirir uns 

coñecementos, senón que han de ser capaces de acceder a eles e aplicaos nos diferentes 

contextos da súa vida, contextualizar os. A aprendizaxe por competencias ten o 

propósito de cubrir todos os aspectos da vida, facendo que os alumnos non só sexan 

capaces de aprender, senón entre outros, de aprender a aprender, aprender a convivir, 

aprender a facer. Cada unha das unidades proporciona diferentes actividades que 

contribúen ao 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. 

 

Os alumnos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; O libro pode ser 

utilizado con flexibilidade de modo que todos os integrantes do grupo poidan participar 

e encontren 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 alumnos que o requiran, tendo 

sempre en conta aqueles casos nos que o progreso non responda aos obxectivos que se 

programaron, así como os casos en que algúns destaquen na consecución de obxectivos 

e que, ante a falta de actividade programada, se desmotiven e perdan o interese pola 

lingua estranxeira. Para emendar estas posibles situacións hai actividades tanto de 

ampliación, para os máis avanzados, como de reforzo, para os que poidan estancarse 

nalgún momento.  

 

A aprendizaxe dos alumnos 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 constructivista depende da intervención do profesor/a. 

Esta intervención debe ser activa e reflexiva e axustada ao nivel que mostra o alumno/a 

debendo: iniciar o input da lingua, axudar ao individuo na interacción cos demais, 

avaliar o que fan os alumnos, 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 se producen cando o alumno 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 ao finalizar as interaccións orais, de forma grupal e cunha 

linguaxe alcanzable 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 os falos porque non son relevantes do proceso de 

ensino-aprendizaxe. 

 

A avaliación do proceso individual e grupal dos alumnos na aprendizaxe é un 

factor importante para asegurar a calidade deste; hai follas de avaliación para cada 

unidade o que permite anotar as observacións referentes ao progreso de cada alumno.  

 

A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos 

alumnos: actividades interrelacionadas coas outras áreas curriculares, empezando polo 

coñecemento do mesmo alumno 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, a Educación Artística, as 

Matemáticas, a Educación Física, etc. 

 

Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiren 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 servilo para o conxunto da súa 



vida, que debe ser capaz de utilizalo en momentos precisos e en situacións distintas (a 

linguaxe é, para estes efectos, paradigmático). 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 cales as puidese adquirir (transversalidade). Ser competente 

debe ser garantía de ter alcanzado determinadas aprendizaxes, pero tamén permitirá 

alcanzar outros, 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 cales o propio alumno nin sequera pode considerar aínda que terá 

que facelo). 

 

 

2.4.3.. Materiais e recursos didácticos  

 

Disponse dos seguintes recursos materiais e dixitais: 

 

O iPack, coas versións dixitais do Student's Book e Workbook para presentar o material 

de clase coa lousa dixital interactiva ou o portátil e o proxector. Inclúe a versión 

interactiva das solucións, o audio e video; ademais doutros recursos extra. 

 

O libro de texto utilizado é Key to Bacharelato de Oxford University Press. O alumno 

despon do Student's Book cunha sección Stárter e oito unidades baseadas nun tema, 

unha actividade oral de debate para introducir cada unidade, Listening e Speaking 

integrados ao longo de toda a unidade, unha sección de Reading, Grammar (con teoría, 

práctica adicional e exercicios de consolidación de cada unidade), Practical English, 

Writing e Extra Skills. O Student's Book tamén dispón de seccións de repaso de 

unidade, Grammar Workshop, Vocabulary Workshop e Speaking Workshop. Tamén 

dispón de Workbook, tanto en versión dixital como imprimida, en dous niveis diferentes 

incluíndo exercicios con respostas máis abertas, un progress check para cada unidade, 

seccións extra de Listening, Speaking, Writing, Word-buillding, Phrasal Verbs, 

Irregular Verbs and False Friends. E dispón ademais do VocApp para practicar o 

vocabulario, a pronunciación, realizar traducións, etc. nun smart phone. 

 

O profesor dispón da Guía didáctica (Teacher's Guide), tanto en versión dixital como 

imprimida, con actividades extra e tarefas para os fast finishers; ideas para actividades 

adicionais baseadas na web; notas culturais sobre diferentes temas relacionados co 

mundo de fala inglesa; páxinas fotocopiables para a avaliación dos alumnos, 

competencias básicas e checklists do Common European Framework; a versión 

solucionada do Student's Book e Workbook e as transcricións das audicións. O 

Teacher's Resource and Tests CD-ROM con worksheets para a práctica adicional de 

vocabulario e gramática para reforzar e estender o contido das unidades principais e 

outras worksheets para cada unidade (Writing Practice, Listening Practice, Exam 

Practice and Practical English Practice) e os audio scripts; material para a avaliación, os 

tests das unidades e as audicións. Os CDs de audio con todas as audicións, os listening 

tests e os textos de lectura. 

E por último, os recursos na web Oxford Online Learning Zone para os alumnos con 

práctica interactiva, para ser utilizados na casa ou na aula; os recursos na web Oxford 

Premium para o profesor con todo o material online. 



Os recursos multimedia mencionados integran por completo o uso das TIC na aula, 

permitindo aos profesores adaptar as mellores solucións dixitais de acordo ao alumnado 

ou ao centro no que se desenvolve o ensino. 

2.4.4. Actividades 

 Actividades de inicio de lección 

Trátase de activar os coñecementos previos dos alumnos nos temas novos que se 

van traballar ou de repasar os xa traballados. Isto adóitase facer a través de 

actividades de brainstorming ou actividades de repaso, mediante xogos, 

intercambios comunicativos con soporte de flashcards, posters, cancións, etc. 

 

 De desenvolvemento da lección 

 

Cada unha das unidades do método inclúe diferentes tipos de actividades que apelan 

ás intelixencias múltiples e que están destinadas a facilitar a adquisición, fixación, 

evolución e mellora das diversas destrezas que conforman a maior parte de 

competencia da lingua inglesa. Estas actividades son: 

 

 . O vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais que se 

desenvolven na     unidade didáctica (Vocabulary). 

 . A lectura e comprensión de textos (Reading). 

 . As estruturas gramaticais (Grammar). 

 . Os sons estudados (Pronunciation). 

 . A comprensión e a expresión oral da lingua en todas as súas vertentes      

(Listening and Speaking). 

 . A comprensión e a expresión escrita (Writing). 

 De reforzo e ampliación 

O proxecto parte do recoñecemento de que en toda clase hai alumnos/ás con 

diferentes estios e ritmos de aprendizaxe e diferentes niveis de motivación, ao tempo 

que persegue o obxectivo de que todo alumno/a participe no proceso de aprendizaxe 

con plena satisfacción e alcance o éxito de acordo ao seu nivel de capacidade e 

interese. 

A diversidade de exercicios e actividades utilizados nos materiais posibilita que 

todos os alumnos/ás poidan encontrar algún que estea de acordo co seu estilo e 

ritmo de aprendizaxe. 

Algunhas destas actividades actúan como unha extensión para aqueles alumnos sen 

dificultades, e outras ofrecen un reforzo para aqueles que necesitan máis apoio. 

As actividades ás que nos referimos son as seguintes: 

Las actividades a las que nos referimos son las siguientes:  

 Actividades opcionais no iPack. 

 Actividades opcionais no Teacher's Guide. 

 As actividades propostas nos Tests and Resources Multi-ROM: 

 



- Worksheets: actividades de reforzo, extensión e consolidación 

gradudadas en tres niveis e relacionadas con: grammar, vocabulary, 

writing, listening, incluindo Exam Practice and Practical English 

worksheets. 

 As actividades propostas no Workbook. 

 

 De desenvolvemento de Competencias clave 

Algunhas actividades contribúen máis especificamente ao desenvolvemento dunha 

ou varias Competencias clave, entre as que se incluirían: 

  Brainstorming 

  Role-plays 

  Actividades interactivas 

  Actividades na pantalla dixital 

  Actividades baseadas en distintos soportes 

  Actividades de investigación ou estudos de casos 

  Actividades en grupo 

  Interpretacións de datos, gráficas, etc. 

  Textos culturais, cancións, rimas, etc. 

  Actividades nas que se traballan as emocións 

 

 De avaliación 

A avaliación da aprendizaxe en Educación Secundaria será continua e global e terá 

en conta o progreso do alumno no conxunto das áreas do currículo. O profesor 

avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado e o seu nivel de logro das competencias 

coma os procesos de ensino e a súa propia práctica docente. 

As actividades de avaliación poderían clasificarse en varios niveis: 

 

Actividades de avaliación formativa, onde o profesor avaliará o traballo 

continuado dos alumnos e medirá o seu progreso a través da observación e 

comprobación da realización de actividades como: 

- Exercicios do Workbook 

Actividades de avaliación sumativa coa realización das diversas actividades de 

avaliación referidas en KeyTeacher's Resource CD-ROM): 

- Test diagnóstico o comezo de curso 

- Unit tests 1-8 (1-2) 

- End-of-term 1-2 (1-2) 

- End-of-year test (1-2) 

Actividades de autoavaliación e autoestudio, nas que o alumno se inicia en 

estratexias de auto-avaliación dos seus coñecementos e destrezas: 

 - Progress check de cada unidade (WB) 

 Complementarias 



Este tipo de actividades entre as que se incluirían: saídas culturais, asistencia a      

obras de teatro en inglés, conmemoración de festividades características da 

sociedade angosaxona etc., serán deseñadas polo equipo de profesores do 

departamento de inglés de cada centro. 

 

2.4.5. Organización de tempos, agrupamentos e espazos 

O tempo, entendido como o dedicado ao ensino no centro, é un recurso fundamental e 

limitado na aprendizaxe dunha materia. A programación que se formula neste 

documento deberá ser adaptada por cada profesor de acordo aos seus horarios e ritmos 

da clase. 

 

Con respecto aos alumno,fórmanse dous subgrupos en cada clase unha vez a semán para 

a práctica de listening e speaking, para o cal é esencial un número reducido de alumnos, 

garantindo asi a participación de cada un deles a nivel oral. 

 

 

Recursos humanos  

       Psicólogo/a  

 

Á hora de realizar as tarefas, completar actividades, proxectos, etc. a organización dos 

alumnos realízase en función do tipo de interacción que se dá nese momento na aula: 

 

 Profesor-alumno 

 Traballo individual 

 Traballo en parellas 

 Traballo en grupo 

 

Os recursos cos que pode contar o profesorado e os posibles espazos nos que se poden 

desenvolver os procesos de ensino-aprendizaxe son, na actualidade, cada vez máis e 

máis variados. 

 

Como consecuencia, os contextos de aprendizaxe son tamén máis ampos: 

 

 O centro educativo 

 A comunidade 

 O contexto familiar 

 

A aula deixou de ser o único espazo en que se imparte o ensino dunha materia. Cada 

centro educativo conta cunha serie de recursos espaciais tanto materiais coma 

virtuais cuxo aproveitamento dá lugar aos distintos escenarios nos que se 

desenvolve o ensino da materia: 

 

 Laboratorio de idiomas 

 Aula virtual  

 Sala de informática  

 Biblioteca 

 Ximnasio  

 



 

Dentro da aula, o espazo pode distribuirse seguindo diferentes criterios: 

 Distribución de mesas en filas 

 Distribución de mesas en “U”  

 Rincóns específicos: biblioteca de aula, temas transversais, xogos, manualidades, 

etc. 

 Outros 

 

Xoga un papel moi importante a incorporación das TIC á educación, achegando 

diversos recursos materiais que lle ofrecen ao profesor a posibilidade de deseñar as súas 

clases de forma personalizada e axustándose ás necesidades de cada momento 

 Vídeo-DVD 

 TV  

 Radiocasete/ reproductor CD  

 Cámara de vídeo – Grabador audio 

 Ordenadores (PC, portátiles, netbooks, tabletas, ...)  

 Pantalla Dixital Interactiva 

 Conexión a Internet (WiFi, outros...) 

 

 Máis alá dos recursos materiais e espaciais, non podemos deixar de mencionar os 

procesos cognitivos que interveñen nas fases da aprendizaxe do alumnado. Estes 

procedementos que fan posible a incorporación dos coñecementos que se lle queren 

transmitir aos alumnos son moi complexos. Dende a atención necesaria para prepararse 

para recibir a información ata a memorización que permita acceder a esa información 

cando se precise, interveñen, entre outros os seguintes procesos: 

 Acceso 

 Identificación 

 Comprensión 

 Reprodución 

 Reflexión 

 Conexión 

 Síntese 

 Creación. 

2.4.6. Medidas de atención á diversidade do alumnado 

Un dos elementos que máis potenciaba a LOE e continúase potenciando con LOMCE é 

a atención á diversidade. É evidente que unha mesma actuación educativa exercida nun 

mesmo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función dos coñecementos e 

experiencias previos de cada un deles, as súas capacidades intelectuais, así como os seus 

intereses e as súas motivacións ante o ensino. 

É por esta razón pola que, en moitas ocasións, debemos modificar ou adaptar os 

contidos ou a metodoloxía para que todos os alumnos poidan alcanzar os obxectivos 

establecidos. Do mesmo xeito, debemos ofrecer actividades de ampliación para aqueles 

alumnos máis capaces ou receptivos. A atención á diversidade debe levarse a cabo 

sempre nos dous sentidos. Por iso, constantemente deberase atender a estas diferenzas, 

presentando as mesmas actividades de forma diversa a partir das actividades formuladas 

no libro do alumno e no caderno. Os profesores deben calibrar a quen dirixir e propoñer 

unhas actividades ou outras e deberán ser consciente en todo momento desas diferenzas, 

non só á hora de avaliar, senón tamén á hora de ensinar e de planificar o proceso de 



ensino-aprendizaxe. 

Key to Bachilerato ofrece actividades de reforzo e ampliación que permiten dar unha 

atención individualizada aos alumnos, segundo as súas necesidades e o seu ritmo de 

aprendizaxe. Atopamos ideas en todas as leccións para dar resposta ás diversas 

situacións que se formulan na aula. No material destinado ao profesor, Teacher's Guide, 

e Teacher's Resource and Tests CD-ROM atopamos actividades de reforzo e ampliación 

para os alumnos así como notas para o profesor, conselos didácticos, para afrontar 

diferentes expectativas do alumnado. 

 

 

2.5.. AVALIACIÓN 

As aprendizaxes do alumno deben ser avaliadas sistemática e periodicamente, tanto para 

medir individualmente os coñecementos e competencias adquiridos como para, e por 

iso, introducir no proceso educativo cantos cambios sexan precisos se a situación o 

require (cando as aprendizaxes dos alumnos non responden ao que, a priori, se espera 

deles). 

Se partimos de que as Competencias clave supoñen unha aplicación real e práctica de 

coñecementos, habilidades e actitudes, a forma de comprobar ou avaliar se o alumno as 

adquiriu é reproducir situacións o máis reais posibles de aplicación, e nestas situacións 

o habitual é que o alumno se sirva desa bagaxe acumulada (todo tipo de contidos) pero 

responda, sobre todo, a situacións prácticas. 

 

A avaliación por competencias permite avaliar tanto o logro dos obxectivos da 

materia, coma o grao de adquisición das Competencias clave. Uns criterios están ligados 

expresamente a conceptos, e outros, preferentemente a procedementos e actitudes. 

En función do obxectivo que perseguimos ao avaliar, contamos con varias modalidades, 

como é o caso da avaliación sumativa, realizada en diferentes momentos do curso e 

que tendemos a identificar coas finais de avaliación e de curso (ordinaria e 

extraordinaria, cando procedan). Haberá outras avaliacións, como a inicial (non 

cualificada) e a final e, sobre todo, a continua ou formativa, aquela que se realiza ao 

longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e que insiste, polo tanto, 

no carácter orientador e de diagnóstico do ensino. 

Realizarase unha avaliación individualizada a todos os alumnos ao finalizar o cuarto 

curso, pola opción de ensinanzas académicas ou pola de ensinanzas aplicadas, na que se 

comprobará o logro dos obxectivos da etapa de secundaria e o grao de adquisición das 

competencias correspondentes en relación coas materias troncais, dúas das materias 

opcionais de cuarto curso e unha materia específica cursada en calquera dos cursos. 

Ademais de avaliar a aprendizaxe do alumno, tamén se avalía o proceso de ensino do 

profesorado, polo que quedará incluído un procedemento de avaliación das 

programacións didácticas e os seus indicadores na proposta pedagóxica de cada centro 

escolar. 

 



2.5.1. Procedementos de avaliación 

 

Atendendo a diferentes criterios, o currículo proponnos unha serie de ferramentas que 

nos permiten levar a cabo o proceso de avaliación na aula. No caso da avaliación 

formativa, serán a observación e seguimento sistemático do alumno, é dicir, tomaranse 

en consideración todas as producións que desenvolva, tanto de carácter individual como 

grupal: trabalos escritos, exposicións orais e debates, actividades de clase, lecturas e 

resumos, investigacións, actitude ante a aprendizaxe, precisión na expresión e 

autoavaliación entre outros. E os da avaliación sumativa, as probas escritas trimestrais 

e as de recuperación (e final de curso, se o alumno non tivese recuperado algunha 

avaliación, e extraordinaria, no caso de obter unha cualificación de Insuficiente na 

ordinaria final de curso). En todo caso, os procedementos de avaliación serán variados, 

de forma que poidan adaptarse á flexibilidade que esixe a propia avaliación. 

O currículo tamén establece uns criterios de avaliación e uns estándares de 

aprendizaxe avaliables por materia e curso que nos permiten avaliar a consecución dos 

obxectivos da materia. Respecto á avaliación por competencias, dado que estas son moi 

xenéricas, debemos concretalas moito máis, analizalas para lograr que nos sirvan como 

referente para a acción educativa e para demostrar a competencia real do alumno, e é o 

que chamamos indicadores. Para a súa referencia, inclúese na seguinte sección o listado 

completo tanto dos criterios de avaliación coma dos indicadores de Competencias clave.  

A comprensión de textos orais valoraráse cun máximo do 10% da nota. A producción de 

textos orais (expresión e interacción) valoraráse cun máximo do 10% da nota. A 

comprensión de textos escritos, a producción de textos escritos e o coñecemento da 

lingua ( léxico e estructuras sintáctico discursivas )valoraráse ate un 70% da nota. O 

feito de que deixen algún destes apartados en blanco poderá motivar que a nota non 

poida ser positiva. 

A atitude, a participación, o traballo na aula e na casa,puntualidade, comportamento 

valoraráse ate un 10% da nota. 

Pode haber tamén un libro de lectura adptado , a criterio do profesor, que os alumnos 

terían que ler ó longo do curso. Ao ser avaliación continua non haberá recuperacións. 

En caso de non asistir a un exáme  o alumno deberá presentarse ante o profesor o 

primeiro día que se incorpore  ao instituto con un xustificante médico ou dos seus pais 

ou titores sempre que a causa sexa valorada polo profesor como de forza maior. En caso 

contrario o profesor pode consideralo como non presentado. 

A nota da avaliación final será o resultado da valoración do progreso do alumno durante 

o curso, será continua e global e terá en conta o progreso do alumno no conxunto das 

áreas do currículo. 

 Valoraráse a asimilación dos contidos suspensos nas primeiras avaliacións. En caso de 

que non asimlilase os contidos anteriores a nota final non poderá ser positiva. Si hai 

dúbida  e como norma xeral e orientación para o alumnado aplicárase a seguinte 

porcentaxe:  

a 1ª avaliación contará o 20%, a 2ª o 30% e a 3ª o 50%. 

 

No caso de que un alumno/a de Bacharelato faltase de maneira inxustificada ao 

10% das horas lectivas dunha materia, os criterios de avaliación non se lle poderán 

aplicar integramente, polo que o profesorado poderá recurrir a un sistema extraordinario 



de avaliación. Neste caso, o alumno/a terá dereito a unha proba  final previa á avaliación 

ordinaria. O titor/a e o profesor/a da materia afectada, en canto o alumno supere o 10% 

das faltas inxustificadas permitidas, decidirán se modifican o sistema de avaliación. 

 

O punto 2, apartado 4 do protocolo de absentismo, enumera as faltas de asistencia 

xustificables. En caso de faltas de asistencia non contempladas no devandito apartado, 

as faltas consideraranse non xustificables.  

 

Tendo en conta que o curso escolar ten aproximadamente 34 semanas en 1º BAC, e 30 

semanas en 2º BAC, o número máximo de faltas inxustificadas, que dependerá do curso 

e da carga horaria da materia, detállase na seguinte táboa: 

 

 Horas semanais da materia 1º BAC 2º BAC 

Materias de 1 hora semanal 4 faltas 3 faltas 

Materias de 2 horas semanais 8 faltas 6 faltas 

Materias de 3 horas semanais 11 faltas 9 faltas 

Materias de 4 horas semanais 14 faltas 12 faltas 

 

 

 

 

Os alumnos que teñan o inglés pendente de da ESO  terán a materia repartida en tres 

avaliacións. Recibirán unhas fichas ao principio de cada unha delas con exercicios  que 

deberán presentar completas o día do exame ou con anterioridade. Deberán usar tamén o 

libro de texto do ano anterior para recuperar os coñecementos non asimilados. Haberá 

un exame por avaliación, o último en maio. 

 

 

2.5.2. Recursos de avaliación 

2.5.2.1. Criterios de avaliación 

 Os criterios de avaliación que establece o currículo para o primeiro curso de 

Bacharelato na área de lingua estranxeira, organizados en cinco grandes bloques: 

comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e 

coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural, son os seguintes: 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido 

xeral, a información esencial, os puntos principais, os detalles relevantes ou a  



información, as ideas e as opinións, tanto implícitas como explícitas do texto, se 

están claramente sinaladas. 

 B1.2. Identificar as ideas principais, a información relevante e as implicacións 

xerais de textos de certa lonxitude, ben  organizados e  con estruturas lingüísticas 

de certa complexidade, nunha variedade de lingua estándar e articulados a ve- 

locidade media ou normal, que traten de temas tanto concretos como abstractos 

dentro do propio campo de especialización ou de interese, nos ámbitos persoal, 

público, educativo e ocupacional ou laboral, sempre que as condicións acústicas 

sexan boas e se poidan confirmar certos detalles. 

 B1.3. Comprender o esencial de conversas ou debates reais entre varias persoas     
interlocutoras, e de descricións e narracións breves reproducidas por medio de 
dispositivos multimedia (radio, televisión, vídeo, internet, etc.), expresadas nunha 
linguaxe sen sentidos implícitos nin usos idiomáticos. 

 B1.4. Comprender o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os 
detalles máis relevantes de textos orais transmitidos por medios técnicos, 
claramente estruturados e en lingua estándar, articulados a velocidade lenta, sempre 
que as condicións acústicas sexan boas e se poida volver escoitar o que se dixo. 

 B1.5. Recoñecer as fórmulas de contacto social e as normas de cortesía, e as  

utilizadas para iniciar e terminar o discurso, así como a intención comunicativa das 

persoas que as utilizan en situacións comunicativas variadas, relativas a temas 

coñecidos ou de interese persoal, emitidos en lingua estándar, nun rexistro neutro, 

formal ou informal, que conteñan variedade de expresións, estruturas e locucións 

idiomáticas frecuentes, e termos habituais e  cultos  de  uso  común non 

especializados. 

 B1.6. Distinguir e aplicar á comprensión do texto oral as funcións e os significados 
específicos xeralmente asociados a diversas estru turas sintácticas de uso común, 
segundo o contexto de comunicación (por exemplo, unha estrutura interrogativa 
para dar unha orde). 

 B1.7. Comprender a información esencial de conversas ou discusións en que se 
traten temas cotiáns xerais ou do seu interese (necesidades materiais, sensacións 
físicas e sentimentos, opinións e experiencias persoais) relacionados co traballo, os 
estudos e o tempo de lecer, se as persoas participantes articulan con claridade, 
pausadamente e en lingua estándar, e se non hai interferencias acústicas. 

 B1.8. Recoñecer os significados e as intencións comunicativas expresas de patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común e máis específicos, así 
como algunhas de carácter implícito (incluíndo o interese ou a indiferenza), cando a 
articulación é clara. 

 B1.9. Perseverar por acceder ao sentido do texto oral (cambiando o tipo de escoita, 
pedindo axuda ou escoitando varias veces os textos gravados) aínda que en ocasións 
e mesmo con frecuencia, as hipóteses de significado do texto oral non poidan ser 
verificadas con claridade. 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

  B2.1. Facer un uso consciente dos patróns sonoros acentuais, rítmicos e de 

entoación de carácter xeral, para expresar distintos significados segundo as demandas 

do contexto. 

  B2.2. Amosar a  fluidez necesaria para manter a comunicación e garantir o 

obxectivo comunicativo principal da mensaxe, aínda que poida haber algunhas 

pausas, para buscar  palabras  e  vacilacións na expresión dalgunhas ideas máis 

complexas. 



  B2.3. 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.  

  B2.4. Producir textos atendendo á súa planificación e utilizando estratexias de 
comunicación como o uso de circunloquios, paráfrases ou substitucións léxicas que 
permiten sacar proveito dos medios lingüísticos dispoñibles. 

  B2.5. 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 
amosando un control razoable de expresións e estruturas, e un léxico de uso frecuente, 
de carácter tanto xeral como máis específico. 

 B2.6.  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 

(por exemplo, en tempos verbais, ou en referencias temporais ou espaciais) que 

conducen a malentendidos se a persoa interlocutora indica que hai un problema. 

  B2.7.  Realizar  una  presentación oral planificada de certa lonxitude sobre temas          
xerais e educativos propios da idade e do nivel de estudos, nunha secuencia lineal, 
apoiándose en notas e elementos gráficos, e respondendo a preguntas complementarias 
de carácter previsíbel. 

  B2.8. Amosar certa flexibilidade na interacción polo que respecta aos mecanismos     

de toma e cesión do quenda de palabra, a colaboración coa persoa interlocutora e o 

mantemento da comunicación, aínda que poida que non sempre se faga de maneira 

acertada. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

  B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido 
xeral, a información esencial, os puntos principais, os detalles relevantes do texto, a 
información, as ideas e as opinións, tanto implícitas como explícitas, claramente 
sinalizadas. 

  B3.2. Distinguir tanto a función ou as funcións comunicativas principais do texto 
como as implicacións facilmente discernibles; apreciar as intencións comunicativas 
derivadas do uso de expoñentes das devanditas funcións, e identificar os propó- sitos 
comunicativos xerais asociados a distintos formatos, patróns e estios discursivos 
típicos. 

 B3.3. Identificar as ideas principais, a información relevante e as implicaciónsxerais 
de textos de certa lonxitude, ben  organizados e  con estruturas lingüísticas de certa 
complexidade, nunha variedade de lingua estándar e que traten temas tanto 
abstractos como concretos dentro do propio campo de especialización ou interese, 
nos ámbitos persoal, público, educativo ou ocupacional ou laboral, sempre que se 
poidan reler as seccións difíciles. 

 B3.4. Distinguir e aplicar á comprensión do texto escrito as funcións e os 
significados específicos xeralmente asociados a diversas estruturas sintácticas de 
uso común,  segundo o  contexto  de  comunicación (por exemplo, unha estrutura 
interrogativa para dar unha orde). 

 

 B3.5. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos, auténticos ou 

adaptados, e relacionados cos propios intereses e as necesidades no ámbito persoal, 



público e educativo, ben estruturados en rexistro estándar da lingua, e escritos de 

xeito claro e sinxelo. 

 B3.6. Comprender correspondencia persoal breve en papel ou soporte dixital, 

redactada en lingua estándar e clara, que narre e describa acontecementos, 

sentimentos básicos ou desexos.  

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

  B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar                

textos escritos de estrutura clara e de certa lonxitude, por exemplo, desenvolvendo os 

puntos  principais  e  ampliándoos coa información necesaria, a partir dun guión previo. 
  B4.2. Escribir, en calquera soporte, textos de estrutura clara sobre una serie de 

temas xerais e máis específicos relacionados cos propios intereses ou as 
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. 

  B4.3. Adecuar a produción do texto escrito  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. 
  B4.4. Utilizar con razoable corrección as estruturas morfosintácticas, os patróns  
discursivos e os elementos de conexión e de cohesión de uso común con fin de que  
o discurso estea ben organizado e cumpra adecuadamente a función ou función 
 comunicativas correspondentes. 

  B4.5. Presentar os textos propios, en soporte impreso ou dixital, de xeito coidado 

(con atención ás marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, etc.) atendendo non só 

á corrección ortográfica da palabra, senón tamén ao uso de maiúsculas e minúsculas, 

e signos de puntuación. 

  B4.6. Elaborar resumos e sintetizar información e argumentos partindo de 
diferentes fontes, e escribir notas recapitulativas, con claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade ao texto orixinal. 

  B4.7.  Escribir cartas formais e informais a persoas ligadas ao seu ámbito persoal  

e profesional nas que pide ou transmite información sinxela de carácter inmediato, sa- 

lientando os aspectos que se con- sideran importantes, empregando a estrutura e 

características propias deste tipo de texto (cabeceira, despedida, sinatura, marxes, etc.). 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 B5.1. Discriminar e producir con certa fluidez    patróns    sonoros, acentuais,    
rítmicos e de entoación de uso común e máis específicos, recoñecendo e dándolles 
os significados e as intencións comunicativas desexados. 

 B5.2. Utilizar eficazmente os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e 
funcionais básicos da lingua estranxeira, en contextos reais ou simulados de 
comunicación. 

 B5.3. Reproducir os patróns ortográficos, de puntuación e de formato de uso    

común, e algúns de carácter máis específico (por exemplo, indicacións para acoutar 

información, como parénteses ou guións), con corrección na maioría das ocasións; 

saber manexar procesadores de textos para resolver dúbidas ortográficas nos textos 



producidos en formato electrónico, e utilizar con eficacia as convencións de 

escritura que rexen na comunicación por internet. 

 B5.4. Coñecer e aplicar os trazos socioculturais e sociolingüísticos salientables das 
comunidades en que se utiliza a lingua meta, e as súas diferenzas con respecto ás 
culturas propias, relativas a situacións cotiás e menos habituais no ámbito persoal, 
público, educativo e ocupacional ou laboral, sobre a estrutura socioeconómica, as 
relacións interpersoais, de xerarquía e entre grupos, o comportamento (posturas e 
acenos, expresións faciais, uso da voz, contacto visual e códigos proxémicos), as 
convencións sociais (actitudes, valores e tabús), os costumes e os usos, e actuar en 
consecuencia, adaptándose  adecuadamente ás  características das persoas 
interlocutoras e da situación comunicativa na produción do texto oral e escrito. 

  B5.5. Amosar interese por establecer relacións entre a cultura propia e a cultura da   
lingua meta para cumprir o papel de intermediación cultural, e abordar con eficacia a 
resolución de malentendidos interculturais, esforzándose por superar comparacións 
ou xuízos estereotipados. 

  B5.6. Utilizar con razoable 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 as funcións 

comunicativas. 

  B5.7. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito común e máis 

especializado cando se conta con apoio visual ou contextual, relacionado cos propios 

intereses e as propias necesidades nos ámbitos persoal, público, educativo e 

ocupacional ou laboral, e expresións e modismos de uso habitual. 

  B5.8.  Resumir  ou  parafrasear un texto para facelo intelixible a quen necesita esta 

mediación por  descoñecemento ou coñecemento in suficiente da lingua meta. 

  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. 

2.5.2.2. Estándares de aprendizaxe avaliables 

Os estándares de aprendizaxe neste curso están organizados en cinco grandes bloques: 

comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e 

coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural, plurilingüe e. 

Recollemos a continuación o lexislado:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

  PLEB1.1. Nas actividades de aula, reflexiona sobre o seu proceso de 

compresión, axustándoo e mellorándoo se é o caso, sacando conclusións sobre a 

actitude do falante e sobre o contido, baseándose na entoación e na velocidade da 

fala; deducindo intencións a partir do volume da voz do falante; facendo 

anticipacións do que segue (pala- bra, frase, resposta, etc.), e intuíndo o que non se 

comprende e o que non se coñece mediante os propios coñecementos e as propias 

experiencias. 



 PLEB1.2. Comprende instrucións técnicas, dadas cara a cara ou por outros 

medios, relativas á realización  de  actividades e  normas de seguridade no ámbito 

persoal (por exemplo, nunha instalación deportiva), público (por exemplo, nunha 

situación de emerxencia), educativo ou ocupacional (por exemplo, unha visita 

guiada a unha pinacoteca, ou sobre o uso de máquinas, dispositivos electrónicos ou 

programas informáticos). 

 PLEB  1.3.  Comprende,  nunha conversa formal na que participa, no ámbito 

educativo ou ocupacional, información detallada e puntos de vista e opinións sobre 

temas da súa especialidade e relativos a actividades e procedementos cotiáns e 

menos habituais, sempre que poida expor preguntas para comprobar  que  

comprendeu o  que  o interlocutor quixo dicir e conseguir aclaracións sobre algúns 

detalles 

 PLEB1.4.  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 (por exemplo, unha presentación sobre a organización da universidade 

noutros países). 

 PLEB1.5. 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 (por exemplo, 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 

  PLEB1.6. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa 

formal ou informal de certa duración entre dúas ou máis persoas interlocutoras, que 

se produce ao seu ao redor, sempre que as condicións acústicas sexan boas, o 

discurso estea estruturado e non se faga un uso moi idiomático da lingua. 

  PLEB1.7. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa 

formal ou informal de certa duración entre dúas ou máis persoas interlocutoras, que 

se produce ao seu ao redor, sempre que as condicións acústicas sexan boas, o 

discurso estea estruturado e non se faga un uso moi idiomático da lingua. 

  PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal ou nunha discusión na que 

participa, tanto de viva voz como 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 as persoas interlocutoras eviten un 

uso moi idiomático da lingua e se non haxa interferencias acústicas. 

  PLEB1.9. Entende, en transaccións e xestións cotiás e menos habituais, a  

exposición dun  problema ou a solicitude de información respecto desta (por 

exemplo, no caso dunha reclamación), sempre que poida pedir confirmación sobre 

algúns detalles. 



 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

  PLEB2.1. Participa con eficacia en conversas informais cara a cara ou por 

teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que describe con certo detalle feitos, 

experiencias, sentimentos e reaccións, soños, esperanzas e ambicións, e responde 

adecuadamente a sentimentos como a sorpresa, o interese ou a indiferenza; conta 

historias, así como o argumento de libros e películas, indicando as súas reaccións; 

ofrece e interésase por opinións persoais sobre temas do seu interese; fai 

comprensibles as súas opinións ou reaccións respecto das solucións posibles de 

problemas ou cuestións prácticas; expresa con amabilidade crenzas, acordos e 

desacordos, e explica e xustifica as súas opinións e os seus proxectos. 

  PLEB.2.2. 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 (por exemplo, para facer reclamacións), expondo os seus razoamentos e 

puntos de vista con claridade e seguindo as convencións socioculturais que 

demanda o contexto específico 

 PLEB.2.3. Segue unha entrevista cun patrón estruturado de preguntas  establecido 

con  anterioridade, realizando preguntas complementarias ou respondendo a elas, 

sempre que se manteñan dentro ámbito predicible da interacción 

  PLEB.2.4. Compensa as carencias lingüísticas con certa naturalidadee pedíndolle 

axuda ao seu interlocutor, e mediante procedementos lingüísticos, como a paráfrase 

ou a explicación, e paralingüísticos. 

 PLEB.2.5. Fai presentacións ben estruturadas e de certa duración sobre un tema 

educativo (por exemplo, o deseño dun aparello ou dispositivo, ou sobre unha obra 

artística ou literaria), coa suficiente claridade como para que se poida seguir sen 

dificultade a maior parte do tempo e cuxas ideas principais estean explicadas cunha 

razoable precisión, e responde a preguntas complementarias da audiencia 

formuladas con claridade e a velocidade normal. 

  PLEB.2.6. Inicia, mantén e finaliza espontaneamente con certa seguridade 

conversas e discusións cara a cara sobre temas cotiáns de interese persoal ou 

pertinentes para a vida diaria, comunicándose cun repertorio lingüístico sinxelo, 

aínda que ás veces precise facer pausas para pensar o que quere dicir. 

  PLEB.2.7. Toma  parte  adecuadamente,  aínda  que  ás  veces  teña que pedir 

que lle repitan ou aclaren algunha dúbida, en conversas formais, entrevistas e 

reunións de carácter educativo ou ocupacional, intercambiando información 

relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotiáns e menos 

habituais nestes contextos, pedindo e dando instrucións ou solucións a problemas 

prácticos, expondo os seus puntos de vista con claridade, e xustificando con certo 



detalle e de maneira coherente  as  súas  opinións,  os seus  plans e  as  súas  

suxestións sobre futuras actuacións. 

  PLEB.2.8. Coopera na interacción verificando a comprensión propia e das 

demais persoas, e cooperando activamente na realización das tarefas de 

comunicación. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

  PLB3.1. Nas actividades de aula, explica como utiliza diferentes estratexias 

para comprender o texto, como a identificación da intención comunicativa, a 

anticipación da información a  partir  dos  elementos textuais e non textuais, o uso 

do contexto, a aplicación de regras de formación de palabras para inferir 

significados ou o apoio na organización da información e no tipo de texto. 

 PLEB3.2. 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, redactados nunha variante estándar da lingua. 

  PLEB3.3.  Entende,  en  manuais, enciclopedias e libros de texto, en soporte 

tanto impreso como dixital, información concreta para a resolución de tarefas da 

clase ou trabalos  de  investigación relacionados con temas da súa especialidade, así 

como información concreta relacionada con  cuestións prácticas ou con temas do 

seu interese educativo ou ocupacional, en páxinas web e outros textos informativos 

oficiais, institucionais, ou corporativos. 

 PLEB3.4. Comprende instrucións dunha certa extensión e complexidade dentro 

da súa área de interese ou da súa especialidade, sempre que poida volver ler as 

seccións difíciles (por exemplo, sobre cómo redactar un traballo educativo seguindo 

as convencións internacionais). 

 PLEB3.5. Comprende información relevante en  correspondencia formal de 

institucións públicas ou entidades privadas como universidades, empresas ou 

compañías de servizos (por exemplo, carta de admisión a un curso). 

  PLEB3.6. Entende detalles relevantes e  implicacións de  anuncios e material de 

carácter publicitario sobre asuntos do seu interese persoal e educativo (por 

exemplo, folle tos, prospectos, programas de estudos universitarios). 

  PLEB3.7. Segue sen dificultade a liña argumental de historias de ficción e de 

novelas curtas claramente estruturadas, de linguaxe sinxela e directa, nunha 

variedade estándar da lingua, e comprende o carácter dos personaxes e as súas 

relacións, cando uns e outras están descritos claramente e co suficiente detalle.   

  PLEB3.8. Comprende correspondencia persoal en calquera soporte, e mensaxes en 

foros e blogs, nas que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre 



problemas e se explican con razoable precisión, e se describen de maneira clara e 

detallada, experiencias, sentimentos,reaccións, feitos, plans e aspectos tanto 

abstractos como concretos de temas do seu interese 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 PLEB4.1.  Escribe,  en  calquera soporte, informes breves nos que dá 

información pertinente sobre un tema educativo, ocupacional, ou menos habitual 

(por exemplo, 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. 

  PLEB4.2. Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente textos 

coherentes, con cohesión e adecuados aos fins funcionais, con razoable corrección 

tanto ortográfica  como  de  puntuación, na  orde das palabras e na presentación do 

escrito (marxes, espazos de interliña, uso de maiúsculas e minúsculas, etc.) 

  PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado con información persoal, 

educativa ou laboral (por exemplo, para tomar parte nun concurso internacional, ou 

para solicitar unhas prácticas en empresas). 

 PLEB4.4.  Escribe,  nun  formato convencional e en calquera soporte,  un  

currículo detallando e  ampliando a información que considera relevante en 

relación co propósito e o destinatario específicos 

  PLEB4.5.   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. 

 PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes que transmite e solicita información 

relevante e opinións sobre aspectos persoais, educativos  u  ocupacionais,  

respectando as  convencións  e  as  normas  de cortesía. 

 
  PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal e participa en foros e blogs nos que 

 
transmite información e ideas sobre temas abstractos e concretos, comproba  
 
información e pregunta sobre problemas e explícaos con razoable precisión, e  
 
describe, de maneira detallada, experiencias, sentimentos, reaccións, feitos, plans e  
 
unha serie de temas concretos relacionados cos seus intereses ou a súa  
 
especialidade. 

 
 PLEB4.8.  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, educativo ou laboral, respectando as convencións formais e de  
 
cortesía propias deste tipo de textos. 



 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

  PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un uso 

espontáneo da lingua estranxeira; reflexiona sobre o propio proceso de adquisición 

da lingua e transfire á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comuni- 

cación adquiridas noutras linguas 

 PLEB5.2. Utiliza as normas ortográficas sen erros moi significativos e para 

estruturar o texto, ordenar as ideas e xerarquizalas en principais e secundarias, e 

utiliza o corrector informático para detectar e corrixir erros tipográficos e 

ortográficos. 

  PLEB5.3. Utiliza a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información 

procedente de diversas fontes (biblioteca, internet, etc.) e como  ferramenta  de  

aprendizaxe de contidos diversos, e, durante as actividades de aula, en situacións de 

comunicación reais ou simuladas, como medio de comunicación e entendemento 

entre persoas de procedencias, linguas e culturas distintas, evitando calquera tipo de 

discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais. 

  PLEB5.4. Explica  valores  e  comportamentos propios dunha cultura a 

membros de outra diferente, consciente da importancia desta actividade de 

mediación intercultural. 

  PLEB5.5. Coñece algúns aspectos significativos históricos xeográficos e de 

produción cultural dos países onde se fala a lingua estranxeira, obtendo a 

información por diferentes medios, entre eles a biblioteca, internet e outras 

tecnoloxías da información e da comunicación. 

 PLEB5.6. Produce textos orais e escritos en diferentes soportes suficientemente 

cohesivos, coherentes e adecuados ao propósito comunicativo. 

 PLEB5.7. Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes, con certa 

densidade léxica, evitando repeticións innecesarias co uso de sinónimos e palabras 

de significado próximo, e recoñece un léxico máis especializado se conta con apoio 

visual ou contextual. 

 PLEB5.8. Realiza actividades de mediación lingüística (reformula o sentido dun 

texto, oral ou escrito para facelo comprensible a persoas interlocutoras que 

descoñecen a lingua en que se produce, escribe o resumo dun debate oral ou un 

artigo lido noutra lingua, fai unha exposición oral a partir de notas, cambia de 

modalidade semiótica, como do texto ao esquema, etc.). 

 PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multime- dia, folletos, 

carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan 

varias lin guas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos 



lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

2.5.2.3. Rúbrica de avaliación de competencias 

 

No Anexo I deste documento incluimos unha Rúbrica de Avaliación de competencias 

para o curso completo que nos permite avaliar o grao de adquisición das Competencias 

clave indicando o nivel de cualificación que vai adquirindo o alumno. 

 

Na rúbrica indícase cada unha das Competencias clave seguidas da súa desagregación 

en indicadores. Á hora de avaliar coas rúbricas, recoméndase cualificar, en primeiro 

lugar, cada un dos indicadores ou aqueles nos que se centrase o profesor, obtendo así 

unha visión global da competencia para avaliala seguidamente. 

 

No proceso de avaliación, identificamos cinco niveis de cualificación, e para o seu 

rexistro aconsellamos a seguinte escala cualitativa ordenada de menor a maior: 

Insuficiente (IN): Non conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo nos 

diferentes ámbitos; Ben (BE): Conseguido con nivel medio; Notable (NT): conseguido 

con nivel alto, e Sobresaínte (SB): Conseguido totalmente. Para establecer os criterios 

de cualificación deben aplicarse estes niveis aos criterios de avaliación detallados para 

a área de lingua estranxeira. 

Para poder avaliar os alumnos, o profesorado necesita unha serie de instrumentos que 

lle permitan obter uns datos concretos, como poden ser: observación, proba escrita, 

proba oral, caderno de clase. O profesor poderá modificar substituíndo ou incluíndo 

outros instrumentos. 

1. Os indicadores nos que se analizaron as Competencias clave, que nos permiten 

demostrar a competencia real do alumno para esta materia e este curso son os 

que indicamos a continuación: Competencia en comunicación lingüística (CL) 

 

Indicadores 

CL1. ESCOITAR 

CL1.1. Capta, resume a idea global e extrae información específica de conferencias, discursos ou noticias 
sobre temas concretos e con certa abstracción. 

CL1.2.. Comprende os mensaxes principais da comunicación interpersoal sobre temas de uso cotidián, de 
interese xeral e temas abstractos. 

CL1.3. Utiliza estratexias para comprender a idea global ou inferir significados non explícitos nun texto 
oral. 

CL2. FALAR 

CL2.1. Utiliza mecanismos para dar coherencia e cohesión ao discurso oral. 

CL2.2. Produce un discurso comprensible e adecuado á intención de comunicación. 

CL2.3. Produce textos cohesionados e coherentes. 

CL2.4. Busca no seu entorno e atopa medios que lle axuden a expresarse. 

CL2.5. Defende oralmente posturas de pensamento mostrando unha actitude respectuosa e crítica ante 
as contribucións alleas. 



 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con falantes da lingua estudada. 

CL3.2 Participa en conversas con certo grao de fluidez, naturalidadee e precisión, sobre temas variados. 
 

CL4. LER 

CL4.1. Infere significados a partir do contexto. 

CL4.2. Infere coñecementos lingüísticos e léxicos á través da lectura 

CL.4.3. Extrae conclusións informativas e formativas a raíz da lectura de textos. 

CL4.4 Le de forma autónoma textos extensos e diversos relacionados con seus intereses académicos, 
persoais e profesionais futuros. 

CL4.5. Valora a lectura como fonte de placer. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Defende por escrito posturas de pensamiento que tendan a evitar discriminacións culturais, raciais, 
relixiosas o de cualquera outro tipo. 

CL5.2. Redacta con estrutura lógica  os elementos necesarios de cohesión e coherencia para se facer comprender 

CL5.3. Redacta textos de certa complexidade sobre temas persoais, actuais e de interese académico con razoable 
corrección gramatical e léxico apropiado ao contexto. 

 

CL5.4. Compón textos utilizando estratexias como a planificación, textualización, revisión e versión final. 

 
 

2. Competencia matemática, científica e tecnolóxica (CMCT) 
 

Indicadores 

CMCT1 Elabora documentos empregando recursos verbais e gráficos. 

CMCT2. Resolve encrucillados, crebacabezas ou sopas de letras. 

CMCT3. Valora as condicións do seu entorno e as contrasta co que aprende da lingua estranxeira. 

 
 

3. Competencia dixital (CD) 

Indicadores 

CD1. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma autónoma para buscar información. 

 

CD2 Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma autónoma para producir textos a partir de modeos 

CD3. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma autónoma para, enviar e recibir mensaxes de 
correo electrónico. 

. 

CD4. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma autónoma para establecer relacións persoais orais 
e escritas, mostrando interese polo seu uso.  

 
 

 
4. Aprender a aprender (AA) 

 



Indicadores 

AA1. Valora a capacidade de interactuar oralmente como medio eficaz na ampliación dos seus horizontes 
humáns, lingüísticos e culturais. 

AA2. Utiliza estratexias de comunicación das linguas que coñece para superar as dificultades que xorden 
habitualmente na comunicación. 

AA3. Identifica diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.   
 

AA4. Utiliza diferentes estratexias para progresar na aprendizaxe. 

 
 

5. Competencias sociais e cívicas (SC) 

Indicadores 

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os coñecementos adquiridos 
sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira para comprender as producións alleas. 

SC2. Socializa e participa en actividades de grupo na lingua estranxeira. 

SC3. Comprende e valora el trabajo cooperativo. 

 
 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  (SIEE) 

Indicadores 

SIEE1. Participa en conversas e simulacións breves con diversos fins comunicativos.   
. 

SIEE2. Utiliza estratexias de comunicación das linguas que coñece superar as dificultades que 
xorden habitualmente na comunicación. 

SIEE3. Identifica diferentes estratexias para progresar na aprendizaxe. 

SIEE4. Utiliza diferentes estratexias para progresar na aprendizaxe.  

 
 

7. Conciencia e expresións culturais (CEC) 

Indicadores 

CEC1. Valora a lingua estranxeira como medio para comunicarse e acceder a informacións e culturas 
novas. 

CEC2. Mostra interese por propiciar intercambios comunicativos reais con falantes da lingua estranxeira. 

  

 

 

2.5.2.3. Rúbrica de avaliación de contidos 

No Anexo II deste documento incluímos unha Rúbrica de Avaliación de contidos e 

competencias clave integradas para cada unidade que nos permite avaliar o nivel que 

adquiriu o alumno. 

A continuación incluímos unha táboa de consulta cos distintos niveis de adquisición 

para cada un dos estándares de aprendizaxe de cada bloque lingüístico 



Bloque 1. Comprensión de textos orais 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB1.1. Nas actividades 
de aula, reflexiona  con  
dificultade sobre o seu 
proceso de compresión, 
axustándoo e 
mellorándoo se é o caso, 
sacando conclusións 
sobre a actitude do 
falante e sobre o contido, 
baseándose na entoación 
e na velocidade da fala; 
deducindo intencións a 
partir do volume da voz 
do falante; facendo 
anticipacións do que 
segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e intuíndo 
o que non se 
comprende e o que non 
se coñece mediante os 
propios coñecementos e 
as propias experiencias. 

PLEB1.1. Nas actividades 
de aula, reflexiona sobre 
o seu proceso de 
compresión, axustándoo 
e mellorándoo se é o 
caso, sacando 
conclusións sobre a 
actitude do falante e 
sobre o contido, 
baseándose na entoación 
e na velocidade da fala; 
deducindo intencións a 
partir do volume da voz 
do falante; facendo 
anticipacións do que 
segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e intuíndo 
o que non se 
comprende e o que non 
se coñece mediante os 
propios coñecementos e 
as propias experiencias. 

PLEB1.1. Nas actividades 
de aula, reflexiona 
habitualmente sobre o 
seu proceso de 
compresión, axustándoo 
e mellorándoo se é o 
caso, sacando 
conclusións sobre a 
actitude do falante e 
sobre o contido, 
baseándose na entoación 
e na velocidade da fala; 
deducindo intencións a 
partir do volume da voz 
do falante; facendo 
anticipacións do que 
segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e intuíndo 
o que non se 
comprende e o que non 
se coñece mediante os 
propios coñecementos e 
as propias experiencias. 

PLEB1.1. Nas actividades 
de aula, reflexiona 
sempre sen dificultade 
sobre o seu proceso de 
compresión, axustándoo 
e mellorándoo se é o 
caso, sacando 
conclusións sobre a 
actitude do falante e 
sobre o contido, 
baseándose na entoación 
e na velocidade da fala; 
deducindo intencións a 
partir do volume da voz 
do falante; facendo 
anticipacións do que 
segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e intuíndo 
o que non se 
comprende e o que non 
se coñece mediante os 
propios coñecementos e 
as propias experiencias. 

PLEB1.2. Comprende con  
dificultade instrucións 
técnicas, dadas cara a 
cara ou por outros 
medios, relativas á 
realización  de  
actividades e  normas 
de seguridade no ámbito 
persoal (por exemplo, 
nunha instalación 
deportiva), público (por 
exemplo, nunha situación 
de emerxencia), 
educativo ou ocupacional 
(por exemplo, unha visita 
guiada a unha 
pinacoteca, ou sobre o 
uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos 
ou programas 
informáticos).  

PLEB1.2. Comprende 
instrucións técnicas, 
dadas cara a cara ou por 
outros medios, relativas á 
realización  de  
actividades e  normas 
de seguridade no ámbito 
persoal (por exemplo, 
nunha instalación 
deportiva), público (por 
exemplo, nunha situación 
de emerxencia), 
educativo ou ocupacional 
(por exemplo, unha visita 
guiada a unha 
pinacoteca, ou sobre o 
uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos 
ou programas 
informáticos).  

PLEB1.2. Comprende 
habitualmente instrucións 
técnicas, dadas cara a 
cara ou por outros 
medios, relativas á 
realización  de  
actividades e  normas 
de seguridade no ámbito 
persoal (por exemplo, 
nunha instalación 
deportiva), público (por 
exemplo, nunha situación 
de emerxencia), 
educativo ou ocupacional 
(por exemplo, unha visita 
guiada a unha 
pinacoteca, ou sobre o 
uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos 
ou programas 
informáticos).  

PLEB1.2. Comprende 
sempre sen dificultade 
instrucións técnicas, 
dadas cara a cara ou por 
outros medios, relativas á 
realización  de  
actividades e  normas 
de seguridade no ámbito 
persoal (por exemplo, 
nunha instalación 
deportiva), público (por 
exemplo, nunha situación 
de emerxencia), 
educativo ou ocupacional 
(por exemplo, unha visita 
guiada a unha 
pinacoteca, ou sobre o 
uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos 
ou programas 
informáticos).  

PLEB1.3. Comprende, 
con  dificultade nunha 
conversa formal na que 
participa, no ámbito 
educativo ou 
ocupacional, información 
detallada e puntos de 
vista e opinións sobre 
temas da súa 
especialidade e relativos 
a actividades e 
procedementos cotiáns e 
menos habituais, sempre 
que poida expor 
preguntas para 
comprobar  que  
comprendeu o  que  o 
interlocutor quixo dicir e 
conseguir aclaracións 
sobre algúns detalles. 

PLEB1.3. Comprende,  
nunha conversa formal 
na que participa, no 
ámbito educativo ou 
ocupacional, información 
detallada e puntos de 
vista e opinións sobre 
temas da súa 
especialidade e relativos 
a actividades e 
procedementos cotiáns e 
menos habituais, sempre 
que poida expor 
preguntas para 
comprobar  que  
comprendeu o  que  o 
interlocutor quixo dicir e 
conseguir aclaracións 
sobre algúns detalles.  

PLEB1.3. Comprende, 
habitualmente nunha 
conversa formal na que 
participa, no ámbito 
educativo ou 
ocupacional, información 
detallada e puntos de 
vista e opinións sobre 
temas da súa 
especialidade e relativos 
a actividades e 
procedementos cotiáns e 
menos habituais, sempre 
que poida expor 
preguntas para 
comprobar  que  
comprendeu o  que  o 
interlocutor quixo dicir e 
conseguir aclaracións 
sobre algúns detalles.  

PLEB1.3. Comprende, 
sempre sen dificultade 
nunha conversa formal 
na que participa, no 
ámbito educativo ou 
ocupacional, información 
detallada e puntos de 
vista e opinións sobre 
temas da súa 
especialidade e relativos 
a actividades e 
procedementos cotiáns e 
menos habituais, sempre 
que poida expor 
preguntas para 
comprobar  que  
comprendeu o  que  o 
interlocutor quixo dicir e 
conseguir aclaracións 
sobre algúns detalles.  



NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB1.5. Comprende con 
moita dificultade os 
puntos principais e 
detalles relevantes na 
maioría de programas de 
radio e televisión relativos 
a temas de 
interesepersoal ou da súa 
especialidade (por 
exemplo, 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. 

PLEB1.5. Comprende os 
puntos principais e 
detalles relevantes na 
maioría de programas de 
radio e televisión relativos 
a temas de 
interesepersoal ou da súa 
especialidade (por 
exemplo, 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. 

PLEB1.5. Comprende 
habitualmente os puntos 
principais e detalles 
relevantes na maioría de 
programas de radio e 
televisión relativos a 
temas de interesepersoal 
ou da súa especialidade 
(por exemplo, 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. 

PLEB1.5. Comprende 
sempre sen dificultade os 
puntos principais e 
detalles relevantes na 
maioría de programas de 
radio e televisión relativos 
a temas de 
interesepersoal ou da súa 
especialidade (por 
exemplo, 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. 

PLEB1.6. Identifica con 
moita dificultade os 
puntos principais e 
detalles relevantes dunha 
conversa formal ou 
informal de certa 
duración entre dúas ou 
máis persoas 
interlocutoras, que se 
produce ao seu ao redor, 
sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 
estea estruturado e non 
se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

PLEB1.6. Identifica os 
puntos principais e 
detalles relevantes dunha 
conversa formal ou 
informal de certa 
duración entre dúas ou 
máis persoas 
interlocutoras, que se 
produce ao seu ao redor, 
sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 
estea estruturado e non 
se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

PLEB1.6. Identifica 
habitualmente os puntos 
principais e detalles 
relevantes dunha 
conversa formal ou 
informal de certa 
duración entre dúas ou 
máis persoas 
interlocutoras, que se 
produce ao seu ao redor, 
sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 
estea estruturado e non 
se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

PLEB1.6. Identifica 
sempre sen dificultade os 
puntos principais e 
detalles relevantes dunha 
conversa formal ou 
informal de certa 
duración entre dúas ou 
máis persoas 
interlocutoras, que se 
produce ao seu ao redor, 
sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 
estea estruturado e non 
se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

PLEB1.7. Identifica con 
moita dificultade os 
puntos principais e 
detalles relevantes dunha 
conversa formal ou 
informal de certa 
duración entre dúas ou 
máis persoas 
interlocutoras, que se 
produce ao seu ao redor, 
sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 
estea estruturado e non 
se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

PLEB1.7. Identifica os 
puntos principais e 
detalles relevantes dunha 
conversa formal ou 
informal de certa 
duración entre dúas ou 
máis persoas 
interlocutoras, que se 
produce ao seu ao redor, 
sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 
estea estruturado e non 
se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

PLEB1.7. Identifica 
habitualmente os puntos 
principais e detalles 
relevantes dunha 
conversa formal ou 
informal de certa 
duración entre dúas ou 
máis persoas 
interlocutoras, que se 
produce ao seu ao redor, 
sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 
estea estruturado e non 
se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

PLEB1.7. Identifica 
sempre sen dificultade os 
puntos principais e 
detalles relevantes dunha 
conversa formal ou 
informal de certa 
duración entre dúas ou 
máis persoas 
interlocutoras, que se 
produce ao seu ao redor, 
sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 
estea estruturado e non 
se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

PLEB1.8. Comprende, 
con moita dificultade 
nunha conversa informal 
ou nunha discusión na 
que participa, tanto de 
viva voz como 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 as persoas 
interlocutoraseviten un 
uso moi idiomático da 
lingua e se non haxa 
interferencias acústicas. 

PLEB1.8. Comprende, 
nunha conversa informal 
ou nunha discusión na 
que participa, tanto de 
viva voz como 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 as persoas 
interlocutoraseviten un 
uso moi idiomático da 
lingua e se non haxa 
interferencias acústicas. 

PLEB1.8. Comprende, 
habitualmente nunha 
conversa informal ou 
nunha discusión na que 
participa, tanto de viva 
voz como 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 
as persoas 
interlocutoraseviten un 
uso moi idiomático da 
lingua e se non haxa 
interferencias acústicas. 

PLEB1.8. Comprende, 
sempre sen dificultade 
nunha conversa informal 
ou nunha discusión na 
que participa, tanto de 
viva voz como 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 as persoas 
interlocutoraseviten un 
uso moi idiomático da 
lingua e se non haxa 
interferencias acústicas. 



NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB1.9. Entende, con 
moita dificultade en 
transaccións e xestións 
cotiás e menos habituais, 
a  exposición dun  
problema ou a solicitude 
de información respecto 
desta (por exemplo, no 
caso dunha reclamación), 
sempre que poida pedir 
confirmación sobre 
algúns detalles. 

PLEB1.9. Entende, en 
transaccións e xestións 
cotiás e menos habituais, 
a  exposición dun  
problema ou a solicitude 
de información respecto 
desta (por exemplo, no 
caso dunha reclamación), 
sempre que poida pedir 
confirmación sobre 
algúns detalles. 

PLEB1.9. Entende, 
habitualmente en 
transaccións e xestións 
cotiás e menos habituais, 
a  exposición dun  
problema ou a solicitude 
de información respecto 
desta (por exemplo, no 
caso dunha reclamación), 
sempre que poida pedir 
confirmación sobre 
algúns detalles. 

PLEB1.9. Entende, 
sempre sen dificultade en 
transaccións e xestións 
cotiás e menos habituais, 
a  exposición dun  
problema ou a solicitude 
de información respecto 
desta (por exemplo, no 
caso dunha reclamación), 
sempre que poida pedir 
confirmación sobre 
algúns detalles. 

Bloque 2: Produción de textos orais 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB2.1. Participa con 
moita dificultade en 
conversas informais cara 
a cara ou por teléfono, ou 
por outros medios 
técnicos, nas que 
describe con certo detalle 
feitos, experiencias, 
sentimentos e reaccións, 
soños, esperanzas e 
ambicións, e responde 
adecuadamente a 
sentimentos como a 
sorpresa, o interese ou a 
indiferenza; conta 
historias, así como o 
argumento de libros e 
películas, indicando as 
súas reaccións; ofrece e 
interésase por opinións 
persoais sobre temas do 
seu interese; fai 
comprensibles as súas 
opinións ou reaccións 
respecto das solucións 
posibles de problemas ou 
cuestiónsprácticas; 
expresa con amabilidade 
crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e 
xustifica as súas opinións 
e os seus proxectos..  

PLEB2.1. Participa con 
eficacia en conversas 
informais cara a cara ou 
por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, 
nas que describe con 
certo detalle feitos, 
experiencias, sentimentos 
e reaccións, soños, 
esperanzas e ambicións, 
e responde 
adecuadamente a 
sentimentos como a 
sorpresa, o interese ou a 
indiferenza; conta 
historias, así como o 
argumento de libros e 
películas, indicando as 
súas reaccións; ofrece e 
interésase por opinións 
persoais sobre temas do 
seu interese; fai 
comprensibles as súas 
opinións ou reaccións 
respecto das solucións 
posibles de problemas ou 
cuestiónsprácticas; 
expresa con amabilidade 
crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e 
xustifica as súas opinións 
e os seus proxectos..  

PLEB2.1. Participa 
habitualmente con 
eficacia en conversas 
informais cara a cara ou 
por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, 
nas que describe con 
certo detalle feitos, 
experiencias, sentimentos 
e reaccións, soños, 
esperanzas e ambicións, 
e responde 
adecuadamente a 
sentimentos como a 
sorpresa, o interese ou a 
indiferenza; conta 
historias, así como o 
argumento de libros e 
películas, indicando as 
súas reaccións; ofrece e 
interésase por opinións 
persoais sobre temas do 
seu interese; fai 
comprensibles as súas 
opinións ou reaccións 
respecto das solucións 
posibles de problemas ou 
cuestiónsprácticas; 
expresa con amabilidade 
crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e 
xustifica as súas opinións 
e os seus proxectos..  

PLEB2.1. Participa 
sempre sen dificultade 
con eficacia en conversas 
informais cara a cara ou 
por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, 
nas que describe con 
certo detalle feitos, 
experiencias, sentimentos 
e reaccións, soños, 
esperanzas e ambicións, 
e responde 
adecuadamente a 
sentimentos como a 
sorpresa, o interese ou a 
indiferenza; conta 
historias, así como o 
argumento de libros e 
películas, indicando as 
súas reaccións; ofrece e 
interésase por opinións 
persoais sobre temas do 
seu interese; fai 
comprensibles as súas 
opinións ou reaccións 
respecto das solucións 
posibles de problemas ou 
cuestiónsprácticas; 
expresa con amabilidade 
crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e 
xustifica as súas opinións 
e os seus proxectos..  

PLEB2.2.   Desenvólvese 
con moita dificultade en 
transaccións e xestións 
que xorden mentres 
viaxa, organiza a viaxe 
ou trata coas 
autoridades, así como en 
situacións menos 
habituais  en  hoteis,  
tendas,  axencias de 
viaxes, centros de saúde, 
estudo ou traballo (por 
exemplo, para facer 
reclamacións), expondo 
os seus razoamentos e 
puntos de vista con 

PLEB2.2.   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 (por 
exemplo, para facer 
reclamacións), expondo 
os seus razoamentos e 
puntos de vista con 

PLEB2.2.   Desenvólvese 
habitualmente 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 (por 
exemplo, para facer 
reclamacións), expondo 
os seus razoamentos e 
puntos de vista con 

PLEB2.2.   Desenvólvese 
sempre sen dificultade 
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 (por 
exemplo, para facer 
reclamacións), expondo 
os seus razoamentos e 



claridade e seguindo as 
convencións 
socioculturais que 
demanda o contexto 
específico 

claridade e seguindo as 
convencións 
socioculturais que 
demanda o contexto 
específico 

claridade e seguindo as 
convencións 
socioculturais que 
demanda o contexto 
específico 

puntos de vista con 
claridade e seguindo as 
convencións 
socioculturais que 
demanda o contexto 
específico 

PLEB2.3. Segue con 
moita dificultade unha 
entrevista cun patrón 
estruturado de preguntas  
establecido con  
anterioridade, realizando 
preguntas 
complementarias ou 
respondendo a elas, 
sempre que se manteñan 
dentro ámbito predicible 
da interacción). 

PLEB2.3. Segue unha 
entrevista cun patrón 
estruturado de preguntas  
establecido con  
anterioridade, realizando 
preguntas 
complementarias ou 
respondendo a elas, 
sempre que se manteñan 
dentro ámbito predicible 
da interacción). 

PLEB2.3. Segue 
habitualmente unha 
entrevista cun patrón 
estruturado de preguntas  
establecido con  
anterioridade, realizando 
preguntas 
complementarias ou 
respondendo a elas, 
sempre que se manteñan 
dentro ámbito predicible 
da interacción). 
habitualmente 

PLEB2.3. Segue sempre 
sen dificultade unha 
entrevista cun patrón 
estruturado de preguntas  
establecido con  
anterioridade, realizando 
preguntas 
complementarias ou 
respondendo a elas, 
sempre que se manteñan 
dentro ámbito predicible 
da interacción). 

PLEB2.4. . Compensa 
con moita dificultade as 
carencias lingüísticas con 
certa naturalidadee 
pedíndolle axuda ao seu 
interlocutor, e mediante 
procedementos 
lingüísticos, como a 
paráfrase ou a 
explicación, e 
paralingüísticos. 

PLEB2.4. . Compensa as 
carencias lingüísticas con 
certa naturalidadee 
pedíndolle axuda ao seu 
interlocutor, e mediante 
procedementos 
lingüísticos, como a 
paráfrase ou a 
explicación, e 
paralingüísticos. 

PLEB2.4. . Compensa 
habitualmente as 
carencias lingüísticas con 
certa natural idade 
pedíndolle axuda ao seu 
interlocutor, e mediante 
procedementos 
lingüísticos, como a 
paráfrase ou a 
explicación, e 
paralingüísticos. 

PLEB2.4. . Compensa 
sempre sen dificultade as 
carencias lingüísticas con 
certa naturalidadee 
pedíndolle axuda ao seu 
interlocutor, e mediante 
procedementos 
lingüísticos, como a 
paráfrase ou a 
explicación, e 
paralingüísticos. 

PLEB2.5. Fai con moita 
dificultade presentacións 
estruturadas e de certa 
duración sobre un tema 
educativo (por exemplo, o 
deseño dun aparello ou 
dispositivo, ou sobre 
unha obra artística ou 
literaria), coa suficiente 
claridade como para que 
se poida seguir sen 
dificultade a maior parte 
do tempo e cuxas ideas 
principais estean 
explicadas cunha 
razoable precisión, e 
responde a preguntas 
complementarias da 
audiencia formuladas con 
claridade e a velocidade 
normal.  

PLEB2.5. Fai 
presentacións ben 
estruturadas e de certa 
duración sobre un tema 
educativo (por exemplo, o 
deseño dun aparello ou 
dispositivo, ou sobre 
unha obra artística ou 
literaria), coa suficiente 
claridade como para que 
se poida seguir sen 
dificultade a maior parte 
do tempo e cuxas ideas 
principais estean 
explicadas cunha 
razoable precisión, e 
responde a preguntas 
complementarias da 
audiencia formuladas con 
claridade e a velocidade 
normal.  

PLEB2.5. Fai 
habitualmente 
presentacións ben 
estruturadas e de certa 
duración sobre un tema 
educativo (por exemplo, o 
deseño dun aparello ou 
dispositivo, ou sobre 
unha obra artística ou 
literaria), coa suficiente 
claridade como para que 
se poida seguir sen 
dificultade a maior parte 
do tempo e cuxas ideas 
principais estean 
explicadas cunha 
razoable precisión, e 
responde a preguntas 
complementarias da 
audiencia formuladas con 
claridade e a velocidade 
normal.  

PLEB2.5. Fai sempre sen 
dificultade presentacións 
ben estruturadas e de 
certa duración sobre un 
tema educativo (por 
exemplo, o deseño dun 
aparello ou dispositivo, 
ou sobre unha obra 
artística ou literaria), coa 
suficiente claridade como 
para que se poida seguir 
sen dificultade a maior 
parte do tempo e cuxas 
ideas principais estean 
explicadas cunha 
razoable precisión, e 
responde a preguntas 
complementarias da 
audiencia formuladas con 
claridade e a velocidade 
normal.  

PLEB2.6. . Inicia, mantén 
e finaliza 
espontaneamente con 
moita dificultade 
conversas e discusións 
cara a cara sobre temas 
cotiáns de interese 
persoal ou pertinentes 
para a vida diaria, 
comunicándose cun 
repertorio lingüístico 
sinxelo, aínda que ás 
veces precise facer 
pausas para pensar o que 
quere dicir. 

PLEB2.6. . Inicia, mantén 
e finaliza 
espontaneamente con 
certa seguridade 
conversas e discusións 
cara a cara sobre temas 
cotiáns de interese 
persoal ou pertinentes 
para a vida diaria, 
comunicándose cun 
repertorio lingüístico 
sinxelo, aínda que ás 
veces precise facer 
pausas para pensar o que 
quere dicir. 

PLEB2.6. . Inicia,  
habitualmente mantén e 
finaliza espontaneamente 
con certa seguridade 
conversas e discusións 
cara a cara sobre temas 
cotiáns de interese 
persoal ou pertinentes 
para a vida diaria, 
comunicándose cun 
repertorio lingüístico 
sinxelo, aínda que ás 
veces precise facer 
pausas para pensar o que 
quere dicir. 

PLEB2.6. . Inicia, sempre 
sen dificultade mantén e 
finaliza espontaneamente 
con certa seguridade 
conversas e discusións 
cara a cara sobre temas 
cotiáns de interese 
persoal ou pertinentes 
para a vida diaria, 
comunicándose cun 
repertorio lingüístico 
sinxelo, aínda que ás 
veces precise facer 
pausas para pensar o que 
quere dicir. 

  PLEB.2.7. Toma  parte  
con moita dificultade 
aínda  que  ás  veces  
teña que pedir que lle 

  PLEB.2.7. Toma  parte  
adecuadamente,  aínda  
que  ás  veces  teña que 
pedir que lle repitan ou 

  PLEB.2.7. Toma 
habitualmente parte  
adecuadamente,  aínda  
que  ás  veces  teña que 

  PLEB.2.7. Toma 
sempre sen dificultade 
parte  adecuadamente,  
aínda  que  ás  veces  



repitan ou aclaren 
algunha dúbida, en 
conversas formais, 
entrevistas e reunións de 
carácter educativo ou 
ocupacional, 
intercambiando 
información relevante 
sobre aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
cotiáns e menos 
habituais nestes 
contextos, pedindo e 
dando instrucións ou 
solucións a problemas 
prácticos, expondo os 
seus puntos de vista con 
claridade, e xustificando 
con certo detalle e de 
maneira coherente  as  
súas  opinións,  os seus  
plans e  as  súas  
suxestións sobre futuras 
actuacións. 

aclaren algunha dúbida, 
en conversas formais, 
entrevistas e reunións de 
carácter educativo ou 
ocupacional, 
intercambiando 
información relevante 
sobre aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
cotiáns e menos 
habituais nestes 
contextos, pedindo e 
dando instrucións ou 
solucións a problemas 
prácticos, expondo os 
seus puntos de vista con 
claridade, e xustificando 
con certo detalle e de 
maneira coherente  as  
súas  opinións,  os seus  
plans e  as  súas  
suxestións sobre futuras 
actuacións. 

pedir que lle repitan ou 
aclaren algunha dúbida, 
en conversas formais, 
entrevistas e reunións de 
carácter educativo ou 
ocupacional, 
intercambiando 
información relevante 
sobre aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
cotiáns e menos 
habituais nestes 
contextos, pedindo e 
dando instrucións ou 
solucións a problemas 
prácticos, expondo os 
seus puntos de vista con 
claridade, e xustificando 
con certo detalle e de 
maneira coherente  as  
súas  opinións,  os seus  
plans e  as  súas  
suxestións sobre futuras 
actuacións. 

teña que pedir que lle 
repitan ou aclaren 
algunha dúbida, en 
conversas formais, 
entrevistas e reunións de 
carácter educativo ou 
ocupacional, 
intercambiando 
información relevante 
sobre aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
cotiáns e menos 
habituais nestes 
contextos, pedindo e 
dando instrucións ou 
solucións a problemas 
prácticos, expoñendo os 
seus puntos de vista con 
claridade, e xustificando 
con certo detalle e de 
maneira coherente  as  
súas  opinións,  os seus  
plans e  as  súas  
suxestións sobre futuras 
actuacións. 

  PLEB.2.8. Coopera 
con moita dificultade na 
interacción verificando a 
comprensión propia e das 
demais persoas, e 
cooperando activamente 
na realización das tarefas 
de comunicación. 

  PLEB.2.8. Coopera na 
interacción verificando a 
comprensión propia e das 
demais persoas, e 
cooperando activamente 
na realización das tarefas 
de comunicación. 

  PLEB.2.8. Coopera 
habitualmente na 
interacción verificando a 
comprensión propia e das 
demais persoas, e 
cooperando activamente 
na realización das tarefas 
de comunicación. 

  PLEB.2.8. Coopera 
sempre sen dificultade na 
interacción verificando a 
comprensión propia e das 
demais persoas, e 
cooperando activamente 
na realización das tarefas 
de comunicación. 

  



Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB3.1. Nas actividades 
de aula, explica con moita 
dificultade como utiliza 
diferentes estratexias para 
comprender o texto, como 
a identificación da 
intención comunicativa, a 
anticipación da información 
a  partir  dos  elementos 
textuais e non textuais, o 
uso do contexto, a 
aplicación de regras de 
formación de palabras para 
inferir significados ou o 
apoio na organización da 
información e no tipo de 
texto. 

PLEB3.1. Nas actividades 
de aula, explica como 
utiliza diferentes 
estratexias para 
comprender o texto, como 
a identificación da 
intención comunicativa, a 
anticipación da información 
a  partir  dos  elementos 
textuais e non textuais, o 
uso do contexto, a 
aplicación de regras de 
formación de palabras para 
inferir significados ou o 
apoio na organización da 
información e no tipo de 
texto. 

PLEB3.1. Nas actividades 
de aula, explica 
habitualmente como utiliza 
diferentes estratexias para 
comprender o texto, como 
a identificación da 
intención comunicativa, a 
anticipación da información 
a  partir  dos  elementos 
textuais e non textuais, o 
uso do contexto, a 
aplicación de regras de 
formación de palabras para 
inferir significados ou o 
apoio na organización da 
información e no tipo de 
texto. 

PLEB3.1. Nas 
actividades de aula, 
explica sempre sen 
dificultade como 
utiliza diferentes 
estratexias para 
comprender o texto, 
como a identificación 
da intención 
comunicativa, a 
anticipación da 
información a  partir  
dos  elementos 
textuais e non 
textuais, o uso do 
contexto, a 
aplicación de regras 
de formación de 
palabras para inferir 
significados ou o 
apoio na 
organización da 
información e no tipo 
de texto. 

PLEB3.2. Comprende con 
moita dificultade 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, redactados nunha 
variante estándar da lingua. 

PLEB3.2. 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, redactados nunha 
variante estándar da lingua. 

PLEB3.2. Comprende 
habitualmente 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, redactados nunha 
variante estándar da lingua. 

PLEB3.2. Comprende 
o sentido xeral , 
sempre sen 
dificultade 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, 
redactados nunha 
variante estándar da 
lingua. 

PLEB3.3. Entende, con 
moita dificultade en  
manuais, enciclopedias e 
libros de texto, en soporte 
tanto impreso como dixital, 
información concreta para 
a resolución de tarefas da 
clase ou trabalos  de  
investigación relacionados 
con temas da súa 
especialidade, así como 
información concreta 
relacionada con  cuestións 
prácticas ou con temas do 
seu interese educativo ou 
ocupacional, en páxinas 
web e outros textos 
informativos oficiais, 
institucionais, ou 
corporativos. 

PLEB3.3. Entende,  en  
manuais, enciclopedias e 
libros de texto, en soporte 
tanto impreso como dixital, 
información concreta para 
a resolución de tarefas da 
clase ou trabalos  de  
investigación relacionados 
con temas da súa 
especialidade, así como 
información concreta 
relacionada con  cuestións 
prácticas ou con temas do 
seu interese educativo ou 
ocupacional, en páxinas 
web e outros textos 
informativos oficiais, 
institucionais, ou 
corporativos. 

PLEB3.3. Entende, 
habitualmente en  
manuais, enciclopedias e 
libros de texto, en soporte 
tanto impreso como dixital, 
información concreta para 
a resolución de tarefas da 
clase ou trabalos  de  
investigación relacionados 
con temas da súa 
especialidade, así como 
información concreta 
relacionada con  cuestións 
prácticas ou con temas do 
seu interese educativo ou 
ocupacional, en páxinas 
web e outros textos 
informativos oficiais, 
institucionais, ou 
corporativos. 

PLEB3.3. Entende, 
sempre sen 
dificultade en  
manuais, 
enciclopedias e 
libros de texto, en 
soporte tanto 
impreso como dixital, 
información concreta 
para a resolución de 
tarefas da clase ou 
trabalos  de  
investigación 
relacionados con 
temas da súa 
especialidade, así 
como información 
concreta relacionada 
con  cuestións 
prácticas ou con 
temas do seu 
interese educativo ou 
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ocupacional, en 
páxinas web e outros 
textos informativos 
oficiais, 
institucionais, ou 
corporativos. 

PLEB3.4. . Comprende 
con moita dificultade 
instrucións dunha certa 
extensión e complexidade 
dentro da súa área de 
interese ou da súa 
especialidade, sempre que 
poida volver ler as 
seccións difíciles (por 
exemplo, sobre cómo 
redactar un traballo 
educativo seguindo as 
convencións 
internacionais). 

PLEB3.4. . Comprende 
instrucións dunha certa 
extensión e complexidade 
dentro da súa área de 
interese ou da súa 
especialidade, sempre que 
poida volver ler as 
seccións difíciles (por 
exemplo, sobre cómo 
redactar un traballo 
educativo seguindo as 
convencións 
internacionais). 

PLEB3.4. . Comprende 
habitualmente instrucións 
dunha certa extensión e 
complexidade dentro da 
súa área de interese ou da 
súa especialidade, sempre 
que poida volver ler as 
seccións difíciles (por 
exemplo, sobre cómo 
redactar un traballo 
educativo seguindo as 
convencións 
internacionais). 

PLEB3.4. . 
Comprende sempre 
sen dificultade 
instrucións dunha 
certa extensión e 
complexidade dentro 
da súa área de 
interese ou da súa 
especialidade, 
sempre que poida 
volver ler as 
seccións difíciles 
(por exemplo, sobre 
cómo redactar un 
traballo educativo 
seguindo as 
convencións 
internacionais). 

PLEB3.5. Comprende con 
moita dificultade 
información relevante en  
correspondencia formal de 
institucións públicas ou 
entidades privadas como 
universidades, empresas 
ou compañías de servizos 
(por exemplo, carta de 
admisión a un curso). 

PLEB3.5. Comprende 
información relevante en  
correspondencia formal de 
institucións públicas ou 
entidades privadas como 
universidades, empresas 
ou compañías de servizos 
(por exemplo, carta de 
admisión a un curso). 

PLEB3.5. Comprende 
habitualmente información 
relevante en  
correspondencia formal de 
institucións públicas ou 
entidades privadas como 
universidades, empresas 
ou compañías de servizos 
(por exemplo, carta de 
admisión a un curso). 

PLEB3.5. Comprende 
sempre sen 
dificultade 
información 
relevante en  
correspondencia 
formal de institucións 
públicas ou 
entidades privadas 
como universidades, 
empresas ou 
compañías de 
servizos (por 
exemplo, carta de 
admisión a un curso). 

PLEB3.6. . Entende con 
moita dificultade detalles 
relevantes e  implicacións 
de  anuncios e material de 
carácter publicitario sobre 
asuntos do seu interese 
persoal e educativo (por 
exemplo, folletos, 
prospectos, programas de 
estudos universitarios).  

PLEB3.6. . Entende detalles 
relevantes e  implicacións 
de  anuncios e material de 
carácter publicitario sobre 
asuntos do seu interese 
persoal e educativo (por 
exemplo, folletos, 
prospectos, programas de 
estudos universitarios).  

PLEB3.6. . Entende 
habitualmente detalles 
relevantes e  implicacións 
de  anuncios e material de 
carácter publicitario sobre 
asuntos do seu interese 
persoal e educativo (por 
exemplo, folletos, 
prospectos, programas de 
estudos universitarios).  

PLEB3.6. . Entende 
sempre sen 
dificultade detalles 
relevantes e  
implicacións de  
anuncios e material 
de carácter 
publicitario sobre 
asuntos do seu 
interese persoal e 
educativo (por 
exemplo, folletos, 
prospectos, 
programas de 
estudos 
universitarios).  

PLEB3.7. Segue con 
moita dificultade a liña 
argumental de historias de 
ficción e de novelas curtas 
claramente estruturadas, 
de linguaxe sinxela e 
directa, nunha variedade 
estándar da lingua, e 
comprende o carácter dos 
personaxes e as súas 
relacións, cando uns e 
outras están descritos 
claramente e co suficiente 

PLEB3.7. Segue sen 
dificultade a liña 
argumental de historias de 
ficción e de novelas curtas 
claramente estruturadas, 
de linguaxe sinxela e 
directa, nunha variedade 
estándar da lingua, e 
comprende o carácter dos 
personaxes e as súas 
relacións, cando uns e 
outras están descritos 
claramente e co suficiente 

PLEB3.7. Segue sen 
dificultade habitualmente a 
liña argumental de 
historias de ficción e de 
novelas curtas claramente 
estruturadas, de linguaxe 
sinxela e directa, nunha 
variedade estándar da 
lingua, e comprende o 
carácter dos personaxes e 
as súas relacións, cando 
uns e outras están 
descritos claramente e co 

PLEB3.7. Segue 
sempre sen 
dificultade a liña 
argumental de 
historias de ficción e 
de novelas curtas 
claramente 
estruturadas, de 
linguaxe sinxela e 
directa, nunha 
variedade estándar 
da lingua, e 
comprende o 



NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

detalle. detalle. suficiente detalle. carácter dos 
personaxes e as 
súas relacións, 
cando uns e outras 
están descritos 
claramente e co 
suficiente detalle. 

PLEB3.8. Comprende con 
moita dificultade 
correspondencia persoal 
en calquera soporte, e 
mensaxes en foros e 
blogs, nas que se 
transmiten información e 
ideas, se pregunta sobre 
problemas e se explican 
con razoable precisión, e 
se describen de maneira 
clara e 
detallada,experiencias,sent
imentos,reaccións, feitos, 
plans e aspectos tanto 
abstractos como concretos 
de temas do seu interese. 

PLEB3.8. Comprende 
correspondencia persoal 
en calquera soporte, e 
mensaxes en foros e 
blogs, nas que se 
transmiten información e 
ideas, se pregunta sobre 
problemas e se explican 
con razoable precisión, e 
se describen de maneira 
clara e 
detallada,experiencias,sent
imentos,reaccións, feitos, 
plans e aspectos tanto 
abstractos como concretos 
de temas do seu interese. 

PLEB3.8. Comprende 
habitualmente 
correspondencia persoal 
en calquera soporte, e 
mensaxes en foros e 
blogs, nas que se 
transmiten información e 
ideas, se pregunta sobre 
problemas e se explican 
con razoable precisión, e 
se describen de maneira 
clara e 
detallada,experiencias,sent
imentos,reaccións, feitos, 
plans e aspectos tanto 
abstractos como concretos 
de temas do seu interese. 

PLEB3.8. 
Comprende sempre 
sen dificultade 
correspondencia 
persoal en calquera 
soporte, e mensaxes 
en foros e blogs, nas 
que se transmiten 
información e ideas, 
se pregunta sobre 
problemas e se 
explican con 
razoable precisión, e 
se describen de 
maneira clara e 
detallada,experiencia
s,sentimentos, 
reaccións, feitos, 
plans e aspectos 
tanto abstractos 
como concretos de 
temas do seu 
interese. 

 
 
 
Bloque 4: Produción de textos escritos 
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PLEB4.1. Escribe, con 
moita dificultade en  
calquera soporte, 
informes breves nos que 
dá información pertinente 
sobre un tema educativo, 
ocupacional, ou menos 
habitual (por exemplo, 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. 

PLEB4.1. Escribe,  en  
calquera soporte, 
informes breves nos que 
dá información pertinente 
sobre un tema educativo, 
ocupacional, ou menos 
habitual (por exemplo, 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. 

PLEB4.1. Escribe, 
habitualmente en  
calquera soporte, 
informes breves nos que 
dá información pertinente 
sobre un tema educativo, 
ocupacional, ou menos 
habitual (por exemplo, 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. 

PLEB4.1. Escribe, sempre 
sen dificultade  en  
calquera soporte, 
informes breves nos que 
dá información pertinente 
sobre un tema educativo, 
ocupacional, ou menos 
habitual (por exemplo, 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. 

PLEB4.2.   Nas tarefas de 
expresión escrita, 
produce con moita 
dificultade textos 
coherentes, con cohesión 
e adecuados aos fins 
funcionais, con razoable 

PLEB4.2.   Nas tarefas de 
expresión escrita, 
produce habitualmente 
textos coherentes, con 
cohesión e adecuados 
aos fins funcionais, con 
razoable corrección tanto 

PLEB4.2.   Nas tarefas de 
expresión escrita, 
habitualmente produce 
habitualmente textos 
coherentes, con cohesión 
e adecuados aos fins 
funcionais, con razoable 

PLEB4.2.   Nas tarefas de 
expresión escrita, 
produce  sempre sen 
dificultade textos 
coherentes, con cohesión 
e adecuados aos fins 
funcionais, con razoable 
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corrección tanto 
ortográfica  como  de  
puntuación, na  orde das 
palabras e na 
presentación do escrito 
(marxes, espazos de 
interliña, uso de 
maiúsculas e minúsculas, 
etc.) 

ortográfica  como  de  
puntuación, na  orde das 
palabras e na 
presentación do escrito 
(marxes, espazos de 
interliña, uso de 
maiúsculas e minúsculas, 
etc.) 

corrección tanto 
ortográfica  como  de  
puntuación, na  orde das 
palabras e na 
presentación do escrito 
(marxes, espazos de 
interliña, uso de 
maiúsculas e minúsculas, 
etc.) 

corrección tanto 
ortográfica  como  de  
puntuación, na  orde das 
palabras e na 
presentación do escrito 
(marxes, espazos de 
interliña, uso de 
maiúsculas e minúsculas, 
etc.) 

PLEB4.3 Completa con 
moita dificultade un 
cuestionario detallado 
con información persoal, 
educativa ou laboral (por 
exemplo, para tomar 
parte nun concurso 
internacional, ou para 
solicitar unhas prácticas 
en empresas). 

PLEB4.3 Completa un 
cuestionario detallado 
con información persoal, 
educativa ou laboral (por 
exemplo, para tomar 
parte nun concurso 
internacional, ou para 
solicitar unhas prácticas 
en empresas). 

PLEB4.3 Completa 
habitualmente un 
cuestionario detallado 
con información persoal, 
educativa ou laboral (por 
exemplo, para tomar 
parte nun concurso 
internacional, ou para 
solicitar unhas prácticas 
en empresas). 

PLEB4.3 Completa 
sempre sen dificultade un 
cuestionario detallado 
con información persoal, 
educativa ou laboral (por 
exemplo, para tomar 
parte nun concurso 
internacional, ou para 
solicitar unhas prácticas 
en empresas). 

PLEB4.4. Escribe, con 
moita dificultade nun  
formato convencional e 
en calquera soporte,  un  
currículo detallando e  
ampliando a información 
que considera relevante 
en relación co propósito e 
o destinatario específicos. 

PLEB4.4. Escribe,  nun  
formato convencional e 
en calquera soporte,  un  
currículo detallando e  
ampliando a información 
que considera relevante 
en relación co propósito e 
o destinatario específicos. 

PLEB4.4. Escribe, 
habitualmente nun  
formato convencional e 
en calquera soporte,  un  
currículo detallando e  
ampliando a información 
que considera relevante 
en relación co propósito e 
o destinatario específicos. 

PLEB4.4. Escribe, sempre 
sen dificultade  nun  
formato convencional e 
en calquera soporte,  un  
currículo detallando e  
ampliando a información 
que considera relevante 
en relación co propósito e 
o destinatario específicos. 

PLEB4.5 Toma   notas,  
con moita dificultade 
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. 

PLEB4.5 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. 

PLEB4.5 Toma  
habitualmente 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. 

PLEB4.5 Toma   notas,  
sempre sen dificultade 
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. 

PLEB4.6. Elaborar con 
moita dificultade 
resumos e sintetizar 
información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e 
escribir notas 
recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade 
ao texto orixinal. 
 

PLEB4.6. Elaborar 
resumos e sintetizar 
información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e 
escribir notas 
recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade 
ao texto orixinal. 
 

PLEB4.6. Elaborar 
habitualmente resumos e 
sintetizar información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e 
escribir notas 
recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade 
ao texto orixinal. 
 

PLEB4.6. Elaborar 
resumos e sintetizar 
información sempre sen 
dificultade e argumentos 
partindo de diferentes 
fontes, e escribir notas 
recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade 
ao texto orixinal. 
 

PLEB4.7. Escribe con 
moita dificultade 
correspondencia persoal 
e participa en foros e 
blogs nos que transmite 
información e ideas sobre 
temas abstractos e 
concretos, comproba 
información e pregunta 
sobre problemas e 
explícaos con razoable 
precisión, e describe, de 
maneira detallada, 
experiencias, 

PLEB4.7. Escribe 
correspondencia persoal 
e participa en foros e 
blogs nos que transmite 
información e ideas sobre 
temas abstractos e 
concretos, comproba 
información e pregunta 
sobre problemas e 
explícaos con razoable 
precisión, e describe, de 
maneira detallada, 
experiencias, 
sentimentos, reaccións, 

PLEB4.7. Escribe 
habitualmente 
correspondencia persoal 
e participa en foros e 
blogs nos que transmite 
información e ideas sobre 
temas abstractos e 
concretos, comproba 
información e pregunta 
sobre problemas e 
explícaos con razoable 
precisión, e describe, de 
maneira detallada, 
experiencias, 

PLEB4.7. Escribe sempre 
sen dificultade 
correspondencia persoal 
e participa en foros e 
blogs nos que transmite 
información e ideas sobre 
temas abstractos e 
concretos, comproba 
información e pregunta 
sobre problemas e 
explícaos con razoable 
precisión, e describe, de 
maneira detallada, 
experiencias, 
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sentimentos, reaccións, 
feitos, plans e unha serie 
de temas concretos 
relacionados cos seus 
intereses ou a súa 
especialidade. 

feitos, plans e unha serie 
de temas concretos 
relacionados cos seus 
intereses ou a súa 
especialidade. 

sentimentos, reaccións, 
feitos, plans e unha serie 
de temas concretos 
relacionados cos seus 
intereses ou a súa 
especialidade. 

sentimentos, reaccións, 
feitos, plans e unha serie 
de temas concretos 
relacionados cos seus 
intereses ou a súa 
especialidade. 

PLEB4.8.  Escribe, con 
moita dificultade 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, educativo 
ou laboral, respectando 
as convencións formais e 
de cortesía propias deste 
tipo de textos. 

PLEB4.8.  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, educativo 
ou laboral, respectando 
as convencións formais e 
de cortesía propias deste 
tipo de textos. 

PLEB4.8.  Escribe, 
habitualmente 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, educativo 
ou laboral, respectando 
as convencións formais e 
de cortesía propias deste 
tipo de textos. 

PLEB4.8.  Escribe,  
sempre sen dificultade 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, educativo 
ou laboral, respectando 
as convencións formais e 
de cortesía propias deste 
tipo de textos. 

 

 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
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En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB5.1Non se 
desenvolve na maioría 
das actividades de aula 
facendo un uso 
espontáneo da lingua 
estranxeira; non 
reflexiona sobre o 
propio proceso de 
adquisición da lingua 
nin transfire á lingua 
estranxeira 
coñecementos e 
estratexias de 
comunicación 
adquiridas noutras 
linguas 

PLEB5.1 Desenvólvese 
na maioría das 
actividades de aula 
facendo un uso 
espontáneo da lingua 
estranxeira; reflexiona 
sobre o propio proceso 
de adquisición da lingua 
e transfire á lingua 
estranxeira coñe- 
cementos e estratexias 
de comunicación 
adquiridas noutras 
linguas 

PLEB5.1Desenvólvese 
habitualmente sen 
dificulatade na maioría das 
actividades de aula 
facendo un uso 
espontáneo da lingua 
estranxeira; reflexiona 
sobre o propio proceso de 
adquisición da lingua e 
transfire á lingua 
estranxeira coñe- 
cementos e estratexias de 
comunicación adquiridas 
noutras linguas. 

PLEB5.1Desenvólvese 
sempre sen dificultade na 
maioría das actividades de 
aula facendo un uso 
espontáneo da lingua 
estranxeira; reflexiona 
sobre o propio proceso de 
adquisición da lingua e 
transfire á lingua 
estranxeira coñe- 
cementos e estratexias de 
comunicación adquiridas 
noutras linguas 

PLEB5.2 Utiliza con 
moita dificultade as 
normas ortográficas con 
erros moi significativos 
para estruturar o texto, 
ordenar as ideas e 
xerarquizalas en 
principais e 
secundarias, e utiliza 
con moita dificulatde o 
corrector informático 
para corrixir erros 
tipográficos e 
ortográficos. 

PLEB5.2 Utiliza as 
normas ortográficas sen 
erros moi significativos 
e para estruturar o 
texto, ordenar as ideas 
e xerarquizalas en 
principais e 
secundarias, e utiliza o 
corrector informático 
para corrixir erros 
tipográficos e 
ortográficos. 

PLEB5.2 Utiliza 
habitualmente sen 
dificulatade as normas 
ortográficas sen erros moi 
significativos e para 
estruturar o texto, ordenar 
as ideas e xerarquizalas 
en principais e 
secundarias, e utiliza o 
corrector informático para 
corrixir erros tipográficos e 
ortográficos. 

PLEB5.2 Utiliza sempre 
sen dificultade as normas 
ortográficas sen erros moi 
significativos e para 
estruturar o texto, ordenar 
as ideas e xerarquizalas 
en principais e 
secundarias, e utiliza o 
corrector informático para 
corrixir erros tipográficos e 
ortográficos. 

PLEB5.3 Utiliza con PLEB5.3 Utiliza a lingua PLEB5.3 Utiliza PLEB5.3 Utiliza sempre 



NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

moita dificultade a 
lingua estranxeira como 
instrumento de acceso 
á información 
procedente de diversas 
fontes (biblioteca, 
internet, etc.) e como  
ferramenta  de  
aprendizaxe de contidos 
diversos, e, durante as 
actividades de aula, en 
situacións de 
comunicación reais ou 
simuladas, como medio 
de comunicación e 
entendemento entre 
persoas de 
procedencias, linguas e 
culturas distintas, 
evitando calquera tipo 
de discriminación e de 
estereotipos lingüísticos 
e culturais. 

estranxeira como 
instrumento de acceso 
á información 
procedente de diversas 
fontes (biblioteca, 
internet, etc.) e como  
ferramenta  de  
aprendizaxe de contidos 
diversos, e, durante as 
actividades de aula, en 
situacións de 
comunicación reais ou 
simuladas, como medio 
de comunicación e 
entendemento entre 
persoas de 
procedencias, linguas e 
culturas distintas, 
evitando calquera tipo 
de discriminación e de 
estereotipos lingüísticos 
e culturais. 

habitualmente sen 
dificulatade a lingua 
estranxei- ra como 
instrumento de acceso á 
información procedente de 
diversas fontes (biblioteca, 
internet, etc.) e como  
ferramenta  de  
aprendizaxe de contidos 
diversos, e, durante as 
actividades de aula, en 
situacións de 
comunicación reais ou 
simuladas, como medio de 
comunicación e 
entendemento entre 
persoas de procedencias, 
linguas e culturas distintas, 
evitando calquera tipo de 
discriminación e de 
estereotipos lingüísticos e 
culturais. 

sen dificultade a lingua 
estranxei- ra como 
instrumento de acceso á 
información procedente de 
diversas fontes (biblioteca, 
internet, etc.) e como  
ferramenta  de  
aprendizaxe de contidos 
diversos, e, durante as 
actividades de aula, en 
situacións de 
comunicación reais ou 
simuladas, como medio de 
comunicación e 
entendemento entre 
persoas de procedencias, 
linguas e culturas distintas, 
evitando calquera tipo de 
discriminación e de 
estereotipos lingüísticos e 
culturais. 

PLEB5.4Non explica  
valores  e  
comportamentos 
propios dunha cultura a 
membros de outra 
diferente, non é 
consciente da 
importancia desta 
actividade de mediación 
intercultural. 

PLEB5.4 Explica  
valores  e  
comportamentos 
propios dunha cultura a 
membros de outra 
diferente, consciente da 
importancia desta 
actividade de mediación 
intercultural. 

PLEB5.4Explica  
habitualmente sen 
dificulatade valores  e  
comportamentos propios 
dunha cultura a membros 
de outra diferente, 
consciente da importancia 
desta actividade de 
mediación intercultural. 

PLEB5.4Explica  sempre 
sen dificultade valores  e  
comportamentos propios 
dunha cultura a membros 
de outra diferente, 
consciente da importancia 
desta actividade de 
mediación intercultural. 

PLEB5.5Non coñece 
aspectos significativos 
históricos xeográficos e 
de produción cultural 
dos países onde se fala 
a lingua estranxeira, 
obtendo con moita 
dificultade a 
información por 
diferentes medios, entre 
eles a biblioteca, 
internet e outras 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación 

PLEB5.5 Coñece 
algúns aspectos 
significativos históricos 
xeográficos e de 
produción cultural dos 
países onde se fala a 
lingua estranxeira, 
obtendo a información 
por diferentes medios, 
entre eles a biblioteca, 
internet e outras 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación 

PLEB5.5Coñece 
habitualmente sen 
dificulatade algúns 
aspectos significativos 
históricos xeográficos e de 
produción cultural dos 
países onde se fala a 
lingua estranxeira, obtendo 
a información por 
diferentes medios, entre 
eles a biblioteca, internet e 
outras tecnoloxías da in- 
formación e da 
comunicación 

PLEB5.5Coñece sempre 
sen dificultade aspectos 
significativos históricos 
xeográficos e de produción 
cultural dos países onde 
se fala a lingua 
estranxeira, obtendo a 
información por diferentes 
medios, entre eles a 
biblioteca, internet e outras 
tecnoloxías da información 
e da comunicación 

PLEB5.6Produce con 
moita dificultade textos 
orais e escritos en 
diferentes soportes non 
suficientemente 
cohesivos, coherentes e 
adecuados ao propósito 
comunicativo.. 

PLEB5.6Produce textos 
orais e escritos en 
diferentes soportes 
suficientemente 
cohesivos, coherentes e 
adecuados ao propósito 
co- municativo.. 

PLEB5.6Produce 
habitualmente sen 
dificulatade textos orais e 
escritos en diferentes 
soportes suficientemente 
cohesivos, coherentes e 
adecuados ao propósito 
co- municativo.. 

PLEB5.6Produce sempre 
sen dificultade textos orais 
e escritos en diferentes 
soportes suficientemente 
cohesivos, coherentes e 
adecuados ao propósito 
comunicativo.. 

PLEB5.7Exprésase con 
moita dificultade 
oralmente e por escrito, 
en diferentes soportes, 
con pouca densidade 
léxica, non evitando 
repeticións innecesarias 
co uso de sinónimos e 
palabras de significado 
próximo, e non 
recoñece un léxico máis 
especializado se conta 

PLEB5.7Exprésase 
oralmente e por escrito, 
en diferentes soportes, 
con certa densidade 
léxica, evitando 
repeticións innecesarias 
co uso de sinónimos e 
palabras de significado 
próximo, e recoñece un 
léxico máis 
especializado se conta 
con apoio visual ou 

PLEB5.7Exprésase 
habitualmente sen 
dificulatade oralmente e 
por escrito, en diferentes 
soportes, con certa 
densidade léxica, evitando 
repeticións innecesarias co 
uso de sinónimos e 
palabras de significado 
próximo, e recoñece un 
léxico máis especializado 
se conta con apoio visual 

PLEB5.7Exprésase 
sempre sen dificultade 
oralmente e por escrito, en 
diferentes soportes, con 
certa densidade léxica, 
evitando repeticións 
innecesarias co uso de 
sinónimos e palabras de 
significado próximo, e 
recoñece un léxico máis 
especializado se conta con 
apoio visual ou contextual.. 



NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

con apoio visual ou 
contextual.. 

contextual.. ou contextual.. 

PLEB5.8 Realiza con 
moita dif icul tade 
actividades de 
mediación lingüística 
(non reformula o sentido 
dun texto, oral ou 
escrito para facelo 
comprensible a persoas 
interlocutoras que 
descoñecen a lingua en 
que se produce, non 
escribe o resumo dun 
debate oral ou un artigo 
lido noutra lingua, non 
fai unha exposición oral 
a partir de notas, non 
cambia de modalidade 
semiótica, como do 
texto ao esquema, etc.). 

PLEB5.8 Realiza 
actividades de 
mediación lingüística 
(reformula o sentido dun 
texto, oral ou escrito 
para facelo 
comprensible a persoas 
interlocutoras que 
descoñecen a lingua en 
que se produce, escribe 
o resumo dun debate 
oral ou un artigo lido 
noutra lingua, fai unha 
exposición oral a partir 
de notas, cambia de 
modalidade semiótica, 
como do texto ao 
esquema, etc.). 

PLEB5.8 Realiza 
habitualmente sen 
dificulatade actividades de 
mediación lingüística 
(reformula o sentido dun 
texto, oral ou escrito para 
facelo comprensible a 
persoas interlocutoras que 
descoñecen a lingua en 
que se produce, escribe o 
resumo dun debate oral ou 
un artigo lido noutra lingua, 
fai unha exposición oral a 
partir de notas, cambia de 
modalidade semiótica, 
como do texto ao 
esquema, etc.). 

PLEB5.8 Realiza  sempre 
sen dificultade actividades 
de mediación lingüística 
(reformula o sentido dun 
texto, oral ou escrito para 
facelo comprensible a 
persoas interlocutoras que 
descoñecen a lingua en 
que se produce, escribe o 
resumo dun debate oral ou 
un artigo lido noutra lingua, 
fai unha exposición oral a 
partir de notas, cambia de 
modalidade semiótica, 
como do texto ao 
esquema, etc.). 

PLEB5.9.Non participa 
en proxectos 
(elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensión de libros e 
películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias lin guas e 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evita con moita 
dificulatade 
estereotipos lingüísticos 
ou culturais, e non 
valora as competencias 
que posúe como persoa 
plurilingüe. 

PLEB5.9.Participa en 
proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensión de libros e 
películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias lin guas e 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, 
e valora as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

PLEB5.9.Participa 
habitualmente sen 
dificulatade en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros 
e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias lin guas e 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias 
que posúe como persoa 
plurilingüe. 

PLEB5.9.Participa sempre 
sen dificultade en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, obras 
de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias lin guas e 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias 
que posúe como persoa 
plurilingüe. 

 

 

 

 

2.5.3. Elementos de avaliación 

Existe unha relación entre distintos elementos do currículo que interveñen no proceso 

de avaliación: criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave 

e indicadores. Na seguinte táboa recollemos estes elementos seguindo a organización 

en cinco bloques: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e 

escritos. 



ELEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

 

Criterios de AVALIACIÓN Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender 
o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais, os detalles 
relevantes ou a  información, as ideas e as opinións, tanto implícitas 
como explícitas do texto, se están claramente sinaladas. 

.  

PLEB1.1. Nas actividades de aula, reflexiona sobre o seu proceso de 

compresión, axustándoo e mellorándoo se é o caso, sacando conclusións sobre 

a actitude do falante e sobre o contido, baseándose na entoación e na 

velocidade da fala; deducindo intencións a partir do volume da voz do falante; 

facendo anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.), e intuíndo o 

que non se comprende e o que non se coñece mediante os propios 

coñecementos e as propias experiencias. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 

B1.2. Identificar as ideas principais, a información relevante e as 
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 como abstractos dentro do propio campo de 
especialización ou de interese, nos ámbitos persoal, público, educativo e 
ocupacional ou laboral, sempre que as condicións acústicas sexan boas 
e se poidan confirmar certos detalles. 

.  

PLEB1.2. Comprende instrucións técnicas, dadas cara a cara ou por outros 

medios, relativas á realización  de  actividades e  normas de seguridade no 

ámbito persoal (por exemplo, nunha instalación deportiva), público (por exemplo, 

nunha situación de emerxencia), educativo ou ocupacional (por exemplo, unha 

visita guiada a unha pinacoteca, ou sobre o uso de máquinas, dispositivos 

electrónicos ou programas informáticos).  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

B1.3. Comprender o esencial de conversas ou debates reais entre varias 

persoas interlocutoras, e de descricións e narracións breves re producidas 

por medio de dispositivos multimedia (radio, televisión, vídeo, internet, etc.), 

expresadas nunha linguaxe sen sentidos implícitos nin usos idiomáticos. 

PLEB1.3. Comprende,  nunha conversa formal na que participa, no ámbito 

educativo ou ocupacional, información detallada e puntos de vista e opinións 

sobre temas da súa especialidade e relativos a actividades e procedementos 

cotiáns e menos habituais, sempre que poida expor preguntas para comprobar  

que  comprendeu o  que  o interlocutor quixo dicir e conseguir aclaracións sobre 

algúns detalles.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.4. Comprender o sentido xeral, a información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis relevantes de textos orais transmitidos por 
medios técnicos, claramente estruturados e en lingua estándar, 
articulados a velocidade lenta, sempre que as condicións acústi- cas 
sexan boas e se poida volver escoitar o que se dixo. 

 

PLEB1.4.  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 (por exemplo, unha presentación sobre a organización da 

universidade noutros países). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 



Criterios de AVALIACIÓN Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave 

B1.5. Recoñecer as fórmulas de contacto social e as normas de cortesía, e 
as utilizadas para iniciar e terminar o discurso, así como a intención 
comunicativa das persoas que as utilizan en situacións comunicativas 
variadas, relativas a temas coñecidos ou de interese persoal, emitidos en 
lingua estándar, nun rexistro neutro, formal ou informal, que conteñan 
variedade de expresións, estruturas e locucións idiomáticas frecuentes, e 
termos habituais e  cultos  de  uso  común non especializados. 

. 

PLEB1.5. Comprende os puntos principais e detalles relevantes na maioría de 

programas de radio e televisión relativos a temas de interesepersoal ou da súa 

especialidade (por exemplo, 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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.6. Distinguir e aplicar á comprensión do texto oral as funcións e os 
significados específicos xeralmente asociados a diversas estruturas 
sintácticas de uso común, segundo o contexto de comunicación (por 
exemplo, unha estrutura interrogativa para dar unha orde). 

 

PLEB1.6. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa 

formal ou informal de certa duración entre dúas ou máis persoas interlocutoras, 

que se produce ao seu ao redor, sempre que as condicións acústicas sexan 

boas, o discurso estea estruturado e non se faga un uso moi idiomático da 

lingua. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.7. Comprender a información esencial de conversas ou discusións en 
que se traten temas cotiáns xerais ou do seu interese (necesidades 
materiais, sensacións físicas e sentimentos, opinións e experiencias 
persoais) relacionados co traballo, os estudos e o tempo de lecer, se as 
persoas participantes articulan con claridade, pausadamente e en lingua 
estándar, e se non hai interferencias acústicas. 

 

PLEB1.7. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa 

formal ou informal de certa duración entre dúas ou máis persoas interlocutoras, 

que se produce ao seu ao redor, sempre que as condicións acústicas sexan 

boas, o discurso estea estruturado e non se faga un uso moi idiomático da 

lingua. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.8. Recoñecer os significados e as intencións comunicativas expresas 
de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común e 
máis específicos, así como algunhas de carácter implícito (incluíndo o 
interese ou a indiferenza), cando a articulación é clara. 

 

PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal ou nunha discusión na que 

participa, tanto de viva voz como 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 as persoas 

interlocutoraseviten un uso moi idiomático da lingua e se non haxa interferencias 

acústicas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

B1.9. Perseverar por acceder ao sentido do texto oral (cambiando o tipo de 
escoita, pedindo axuda ou escoitando varias veces os textos gravados) 
aínda que en ocasións e mesmo con frecuencia, as hipóteses de 
significado do texto oral non poidan ser verificadas con claridade. 

PLEB1.9. Entende, en transaccións e xestións cotiás e menos habituais, a  

exposición dun  problema ou a solicitude de información respecto desta (por 

exemplo, no caso dunha reclamación), sempre que poida pedir confirmación 

sobre algúns detalles. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción   

B2.1. Facer un uso consciente dos patróns sonoros acentuais, rítmicos e de PLEB2.1. Participa con eficacia en conversas informais cara a cara ou por CCL 



Criterios de AVALIACIÓN Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave 

entoación de carácter xeral, para expresar distintos significados segundo 
as demandas do contexto 

teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que describe con certo detalle 

feitos, experiencias, sentimentos e reaccións, soños, esperanzas e ambicións, e 

responde adecuadamente a sentimentos como a sorpresa, o interese ou a 

indiferenza; conta historias, así como o argumento de libros e películas, 

indicando as súas reaccións; ofrece e interésase por opinións persoais sobre 

temas do seu interese; fai comprensibles as súas opinións ou reaccións respecto 

das solucións posibles de problemas ou cuestiónsprácticas; expresa con 

amabilidade crenzas, acordos e desacordos, e explica e xustifica as súas 

opinións e os seus proxectos..  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

B2.2. . Amosar a  fluidez necesaria para manter a comunicación e ga- 
rantir o obxectivo comunicativo principal da mensaxe, aínda que poida 
haber algunhas pausas, para buscar  palabras  e  vacilacións na 
expresión dalgunhas ideas máis complexas. 

 

PLEB2.2.   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 (por exemplo, para facer reclamacións), expondo os 

seus razoamentos e puntos de vista con claridade e seguindo as convencións 

socioculturais que demanda o contexto específico 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.3. Adecuar a produción do texto oral ás funcións comunicativas re- 
quiridas, 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. 

PLEB2.3. Segue unha entrevista cun patrón estruturado de preguntas  

establecido con  anterioridade, realizando preguntas complementarias ou 

respondendo a elas, sempre que se manteñan dentro ámbito predicible da 

interacción). 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.4. Producir textos atendendo á súa planificación e utilizando estra- 
texias de comunicación como o uso de circunloquios, paráfrases ou 
substitucións léxicas que permiten sacar proveito dos medios lingüísticos 
dispoñibles. 

 

PLEB2.4. . Compensa as carencias lingüísticas con certa naturalidadee 

pedíndolle axuda ao seu interlocutor, e mediante procedementos lingüísticos, 

como a paráfrase ou a explicación, e paralingüísticos. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC  

B2.5. 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 amosando un control razoable de expresións e 
estruturas, e un léxico de uso frecuente, de carácter tanto xeral como 
máis específico. 

 

PLEB2.5. Fai presentacións ben estruturadas e de certa duración sobre un tema 

educativo (por exemplo, o deseño dun aparello ou dispositivo, ou sobre unha 

obra artística ou literaria), coa suficiente claridade como para que se poida 

seguir sen dificultade a maior parte do tempo e cuxas ideas principais estean 

explicadas cunha razoable precisión, e responde a preguntas complementarias 

da audiencia formuladas con claridade e a velocidade normal.  

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.6. Coñecer,  seleccionar  con atención e saber aplicar con eficacia as 
estratexias adecuadas para producir textos orais de diversos tipos e de 

PLEB2.6. . Inicia, mantén e finaliza espontaneamente con certa seguridade 
  CCL 



Criterios de AVALIACIÓN Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave 

certa lonxitude, tentando novas formulacións e combinacións dentro do 
propio repertorio, e corrixindo os erros (por exemplo, en tempos verbais, 
ou en referencias temporais ou espaciais) que conducen a malentendidos 
se a persoa interlocutora indica que hai un problema. 

 

conversas e discusións cara a cara sobre temas cotiáns de interese persoal ou 

pertinentes para a vida diaria, comunicándose cun repertorio lingüístico sinxelo, 

aínda que ás veces precise facer pausas para pensar o que quere dicir. 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.7. Realizar  una  presentación oral planificada de certa lonxitude 
sobre temas xerais e educativos propios da idade e do nivel de estudos, 
nunha secuencia lineal, apoiándose en notas e elementos gráficos, e 
respondendo a preguntas complementarias de carácter previsíbel. 

 

  PLEB.2.7. Toma  parte  adecuadamente,  aínda  que  ás  veces  teña que 

pedir que lle repitan ou aclaren algunha dúbida, en conversas formais, 

entrevistas e reunións de carácter educativo ou ocupacional, intercambiando 

información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 

cotiáns e menos habituais nestes contextos, pedindo e dando instrucións ou 

solucións a problemas prácticos, expondo os seus puntos de vista con claridade, 

e xustificando con certo detalle e de maneira coherente  as  súas  opinións,  os 

seus  plans e  as  súas  suxestións sobre futuras actuacións. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.8. Amosar certa flexibilidade na interacción polo que respecta aos 
mecanismos de toma e cesión do quenda de palabra, a colaboración coa 
persoa interlocutora e o mantemento da comunicación, aínda que poida 
que non sempre se faga de maneira acertada. 

  PLEB.2.8. Coopera na interacción verificando a comprensión propia e das 

demais persoas, e cooperando activamente na realización das tarefas de 

comunicación. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para com- 
prender o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais, os 
detalles relevantes do texto, a información, as ideas e as opinións, tanto 
implícitas como explícitas, claramente sinalizadas. 

PLEB3.1. Nas actividades de aula, explica como utiliza diferentes estratexias 

para comprender o texto, como a identificación da intención comunicativa, a 

anticipación da información a  partir  dos  elementos textuais e non textuais, o 

uso do contexto, a aplicación de regras de formación de palabras para inferir 

significados ou o apoio na organización da información e no tipo de texto. 

  CCL 

  CAA 
  CSC 

    B3.2. Distinguir tanto a función ou as funcións comunicativas principais 
do texto como as implicacións facilmente discernibles; apreciar as 
intencións comunicativas derivadas do uso de expoñentes das devanditas 
funcións, e identificar os propósitos comunicativos xerais asociados a 
distintos formatos, patróns e estios discursivos típicos. 

 

PLEB3.2. 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, redactados nunha variante estándar da lingua. 

  CCL 

  CAA 
  CCEC 

B3.3. Identificar as ideas principais, a información relevante e as 
implicacións xerais de textos de certa lonxitude, ben  organizados e  con 
estruturas lingüísticas de certa complexidade, nunha variedade de lingua 

PLEB3.3. Entende,  en  manuais, enciclopedias e libros de texto, en soporte 

tanto impreso como dixital, información concreta para a resolución de tarefas da 

clase ou trabalos  de  investigación relacionados con temas da súa 

  CCL 
  CAA 

 CCEC 



Criterios de AVALIACIÓN Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave 

estándar e que traten temas tanto abstractos como concretos dentro do 
propio campo de especialización ou interese, nos ámbitos persoal, 
público, educativo ou ocupacional ou laboral, sempre que se poidan reler 
as seccións difíciles. 

 

especialidade, así como información concreta relacionada con  cuestións 

prácticas ou con temas do seu interese educativo ou ocupacional, en páxinas 

web e outros textos informativos oficiais, institucionais, ou corporativos. 

B3.4. Distinguir e aplicar á comprensión do texto escrito as funcións e os 
significados específicos xeralmente asociados a diversas estruturas 
sintácticas de uso común,  segundo o  contexto  de  comunicación (por 
exemplo, unha es.trutura interrogativa para dar unha orde). 

  

PLEB3.4. . Comprende instrucións dunha certa extensión e complexidade dentro 

da súa área de interese ou da súa especialidade, sempre que poida volver ler as 

seccións difíciles (por exemplo, sobre cómo redactar un traballo educativo 

seguindo as convencións internacionais). 

  CCL 
  CAA 

B3.5. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos, 
auténticos ou adaptados, e relacionados cos propios intereses e as 
necesidades no ámbito persoal, público e educativo, ben estruturados en 
rexistro estándar da lingua, e escritos de xeito claro e sinxelo. 

PLEB3.5. Comprende información relevante en  correspondencia formal de 

institucións públicas ou entidades privadas como universidades, empresas ou 

compañías de servizos (por exemplo, carta de admisión a un curso). 

  CCL 

  CSC 
   CCEC 

B3.6. Comprender correspondencia persoal breve en papel ou soporte 
dixital, redactada en lingua estándar e clara, que narre e describa 
acontecementos, sentimentos básicos ou desexos. 

PLEB3.6. . Entende detalles relevantes e  implicacións de  anuncios e material 

de carácter publicitario sobre asuntos do seu interese persoal e educativo (por 

exemplo, folletos, prospectos, programas de estudos universitarios).  

CCL 

 CSC 
 CCEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción  

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para 
elaborar textos escritos de estrutura clara e de certa lonxitude, por 
exemplo, desenvolvendo os puntos  principais  e  ampliándoos coa 
información necesaria, a partir dun guión previo. 
 

PLEB4.1. Escribe,  en  calquera soporte, informes breves nos que dá 

información pertinente sobre un tema educativo, ocupacional, ou menos habitual 

(por exemplo, 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. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.2. Escribir, en calquera soporte, textos de estrutura clara sobre una serie 
de temas xerais e máis específicos relacionados cos propios intereses ou 
as 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. 

 

PLEB4.2.   Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente tex- tos 

coherentes, con cohesión e adecuados aos fins funcionais, con razoable 

corrección tanto ortográfica  como  de  puntuación, na  orde das palabras e na 

presentación do escrito (marxes, espazos de interliña, uso de maiúsculas e 

minúsculas, etc.) 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 



Criterios de AVALIACIÓN Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave 

B4.3. Adecuar a produción do texto escrito  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. 

 

PLEB4.3 Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa 

ou laboral (por exemplo, para tomar parte nun concurso internacional, ou para 

solicitar unhas prácticas en empresas). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 
 CCEC 

B4.4. Utilizar con razoable corrección as estruturas morfosintácticas, os 
patróns discursivos e os elementos de conexión e de cohesión de uso 
común con fin de que o discurso estea ben organizado e cumpra 
adecuadamente a función ou función comunicativas correspondentes. 

PLEB4.4. Escribe,  nun  formato convencional e en calquera soporte,  un  

currículo detallando e  ampliando a información que considera relevante en 

relación co propósito e o destinatario específicos. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
 CD 

B4.5. Presentar os textos propios, en soporte impreso ou dixital, de xeito 
coidado (con atención ás marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, 
etc.) atendendo non só á corrección ortográfica da palabra, senón tamén 
ao uso de maiúsculas e minúsculas, e signos de puntua. 

PLEB4.5 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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 
 CCEC  

B4.6. Elaborar resumos e sintetizar información e argumentos partindo de 
diferentes fontes, e escribir notas recapitulativas, con claridade, 
exactitude, coherencia e fidelidade ao texto orixinal. 

. 

PLEB4.6. Elaborar resumos e sintetizar información e argumentos partindo de 
diferentes fontes, e escribir notas recapitulativas, con claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade ao texto orixinal. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
 CD 

B4.7.  Escribir cartas formais e informais a persoas ligadas ao seu ámbito 
persoal e profesional nas que pide ou transmite información sinxela de 
carácter inmediato, salientando os aspectos que se consideran 
importantes, empregando a estrutura e características propias deste tipo 
de texto (cabeceira, despedida, sinatura, marxes, etc.). 

PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal e participa en foros e blogs nos que 

transmite información e ideas sobre temas abstractos e concretos, comproba 

información e pregunta sobre problemas e explícaos con razoable precisión, e 

describe, de maneira detallada, experiencias, sentimentos, reaccións, feitos, 

plans e unha serie de temas concretos relacionados cos seus intereses ou a súa 

especialidade. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
 CD 

 PLEB4.8.  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 correspon- 

dencia, no ámbito público, educativo ou laboral, respectando as convencións 

formais e de cortesía propias deste tipo de textos. 

 CCL 

 CAA 

 CSC  

 CCEC 

 CD 



Criterios de AVALIACIÓN Estándares de aprendizaje evaluables Competencias clave 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural   

B5.1. Discriminar e producir con certa fluidez  patróns  sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso común e máis específicos, recoñecendo e 
dándolles os significados e as intencións comunicativas desexados. 
poñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 
estranxeira, en contextos reais ou simulados de comunicación 

 

PLB5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un uso 

espontáneo da lingua estranxeira; reflexiona sobre o propio proceso de 

adquisición da lingua e transfire á lingua estranxeira coñecementos e estratexias 

de comunicación adquiridas noutras linguas. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 
 CCEC 

B5.2. Utilizar eficazmente os com poñentes fonéticos, léxicos, estruturais e 
funcionais básicos da lingua estranxeira, en contextos reais ou simulados 
de comunicación 

PLB5.2. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un uso 

espontáneo da lingua estranxeira; reflexiona sobre o propio proceso de 

adquisición da lingua e transfire á lingua estranxeira coñecementos e estratexias 

de comunicación adquiridas noutras linguas 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
 CD 

B5.3. Reproducir os patróns ortográficos, de puntuación e de formato de 
uso común, e algúns de carácter máis específico (por exemplo, 
indicacións para acoutar información, como parénteses ou guións), con 
corrección na maioría das ocasións; saber manexar procesadores de 
textos para resolver dúbidas ortográficas nos textos producidos en 
formato electrónico, e utilizar con eficacia as convencións de escritura 
que rexen na comunicación por internet. 

 

PLB5.3. Utiliza a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información 

procedente de diversas fontes (biblioteca, internet, etc.) e como  ferramenta  de  

aprendizaxe de contidos diversos, e, durante as actividades de aula, en 

situacións de comunicación reais ou simuladas, como medio de comunicación e 

entendemento entre persoas de procedencias, linguas e culturas distintas, 

evitando calquera tipo de discriminación e de estereotipos lingüísticos e 

culturais. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
 CD 

B5.4. Coñecer e aplicar os trazos socioculturais e sociolingüísticos 
salientables das comunidades en que se utiliza a lingua meta, e as súas 
diferenzas con respecto ás culturas propias, relativas a situacións cotiás 
e menos habituais no ámbito persoal, público, educativo e ocupacional 
ou laboral, sobre a estrutura socioeconómica, as relacións interpersoais, 
de xerarquía e entre grupos, o comportamento (posturas e acenos, 
expresións faciais, uso da voz, contacto visual e códigos proxémicos), as 
convencións sociais (actitudes, valores e tabús), os costumes e os 
usos, e actuar en consecuencia, adaptándose  adecuadamente ás  
características das persoas interlocutoras e da situación comunicativa 
na produción do texto oral e escrito 

PLB5.4. Explica  valores  e  comportamentos propios dunha cultura a membros 

de outra diferente, consciente da importancia desta actividade de mediación 

intercultural. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
 CD 

B5.5. Amosar interese por establecer relacións entre a cultura propia e a 
cultura da lingua meta para cumprir o papel de intermediación cultural, e 

PLB5.5. Coñece algúns aspectos significativos históricos xeográficos e de 
 CCL 
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abordar con eficacia a resolución de malentendidos interculturais, 
esforzándose por superar comparacións ou xuízos estereotipados. 

 

produción cultural dos países onde se fala a lingua estranxeira, obtendo a 

información por diferen tes medios, entre eles a biblioteca, internet e outras 

tecnoloxías da información e da comunicación. 

 CSC 
  CCEC 

B5.6. Utilizar con razoable 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 as funcións comunicativas 

PLB5.6. Produce textos orais e escritos en diferentes soportes suficientemente 

cohesivos, coherentes e adecuados ao propósito co- municativo. 
 CCL 

 CSC 

 CCEC 
CD 

B5.7. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito común e 
máis especializado cando se conta con apoio visual ou contextual, 
relacionado cos propios intereses e as propias necesidades nos ámbitos 
persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral, e expresións e 
modismos de uso habitual. 

PLB5.7. Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes, con certa 

densidade léxica, evitando repeticións innecesarias co uso de sinónimos e 

palabras de significado próximo, e recoñece un léxico máis especializado se 

conta con apoio visual ou contextual. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
 CD 

B5.8. .  Resumir  ou  parafrasear un texto para facelo intelixible a quen 
necesita esta mediación por  descoñecemento ou coñecemento in 

suficiente da lingua meta. 

 

PLEB5.8. Realiza actividades de mediación lingüística (reformula o sentido dun 

texto, oral ou escrito para facelo comprensible a persoas interlocutoras que 

descoñecen a lingua en que se produce, escribe o resumo dun debate oral ou un 

artigo lido noutra lingua, fai unha ex- posición oral a partir de notas, cambia de 

modalidade semiótica, como do texto ao esquema, etc.).  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
 CD  

 

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  

PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan 

varias lin guas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 
 CCEC 
 CD 

 

 

2.5..4. Avaliación dos procesos de ensino e a práctica docente. Indicadores de logro. 

Os profesores avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que incluímos a 
continuación un equipo cos indicadores de logro e os elementos a avaliar: 
 



 
 

ELEMENTOS A AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. Non se adecúa ao contexto da aula. Se adecúa parcialmente ao 
contexto da aula. 

Se adecúa completamente ao 
contexto da aula. 

 

Plans de mellora. Non se adoptaron medidas de 
mellora tras os resultados 
académicos obtidos. 

Identificáronse as medidas de 
mellora a adoptar tras os 
resultados académicos obtidos. 

Adoptáronse medidas de mellora 
segundo os resultados 
académicos obtidos. 

 

Medidas de atención á diversidade. Non se adoptaron as medidas 
axeitadas de atención á diversidade. 

Identificáronse as medidas de 
atención á diversidade a adoptar. 

Adoptáronse medidas de 
atención á diversidade axeitadas. 

 

Temas transversais. Non se traballaron todos os temas 
transversais na materia. 

Traballáronse a maioría dos 
temas transversais na materia. 

Traballáronse todos os temas 
transversais na materia. 

 

Programa de recuperación. Non se estableceu un programa de 
recuperación para os alumnos. 

Iniciouse o programa de 
recuperación para os alumnos 
que o necesiten. 

Estableceuse un programa de 
recuperación eficaz para os 
alumnos que o necesiten. 

 

Obxectivos da materia. Non se alcanzaron os obxectivos da 
material establecidos. 

Alcanzáronse parte dos 
obxectivos da materia 
establecidos para o curso. 

Alcanzáronse os obxectivos da 
materia establecidos para este 
curso. 

 

Competencias. Non se desenvolveron a maioría das 
competencias relacionadas coa 
materia. 

Desenvolvéronse parte das 
competencias relacionadas coa 
materia. 

Logrouse o desenvolvemento 
das Competencias relacionadas 
con esta materia. 

 

Práctica docente. A práctica docente non foi 
satisfactoria. 

A práctica docente foi 
parcialmente satisfactoria. 

A práctica docente foi 
satisfactoria. 

 

Programas de mellora para a 
práctica docente. 

Non se deseñaron programas de 
mellora para a práctica docente. 

Identificáronse os puntos para 
deseñar un programa de mellora 
para a práctica docente. 

Deseñáronse programas de 
mellora para a práctica docente. 

 

Materiais e recursos didácticos. Os materiais e recursos didácticos 
utilizados non foron os axeitados. 

Os materiais e recursos 
didácticos foron parcialmente 
adecuados. 

Os materiais e recursos 
didácticos foron completamente 
axeitados. 

 



ELEMENTOS A AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Distribución de espazos e tempos. A distribución dos espazos e tempos 
non foron adecuados aos métodos 
didácticos e pedagóxicos utilizados. 

A distribución dos espazos e 
tempos foron parcialmente 
axeitados aos métodos didácticos 
e pedagóxicos utilizados. 

A distribución dos espazos e 
tempos foron adecuados aos 
métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados. 

 

Métodos didácticos e pedagóxicos. Os métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados non 
contribuíron á mellora do clima de 
aula e de centro. 

Os métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados 
contribuíron parcialmente á 
mellora do clima de aula e de 
centro. 

Os métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados 
contribuíron á mellora do clima 
de aula e de centro. 

 

Resultados da avaliación. Os resultados da avaliación nesta 
materia non foron satisfactorios. 

Os resultados da avaliación nesta 
materia foron moderados. 

Os resultados da avaliación 
nesta materia foron moi 
satisfactorios. 

 



2.6. Elementos transversais 

 Key to Bacharelato incorpora e desenvolve o conxunto de elementos transversais recollidos pola 
LOMCE e polo Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo na Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

Como é de esperar, na materia da lingua inglesa trabállanse principalmente a comprensión 
lectora, a expresión oral e escrita en todas as unidades; pero tamén se traballan a comunicación 
audiovisual e as TIC a través de: 
 
 O uso opcional do iPack en todas as leccións para a presentación e práctica dos contidos 

tanto do Student's Book coma do Workbook. 
 O Oxford Online Learning Zone e recursos na web de Oxford University Press España con 

artigos e podcasts, contido interactivo, actividades prácticas, documentais en video, exames 
de práctica, idioms, etc. 

 O uso dunha aplicación, VOCApp, para practicar o vocabulario, a pronunciación, realizar 
traducións, etc. nun smart phone. 

 A versión do libro dixital: Workbook. 
 O uso das TIC para a busca e contraste de información relacionada coa aprendizaxe da 

lingua. 
   

 Educación cívica e constitucional: 
En todas as unidades se leva a cabo o desenvolvemento de actividades que promoven tanto o 
traballo cooperativo como colaborador. Exemplo do desenvolvemento das devanditas 
destrezas son debates sobre tema que suscitan controversia ou conversacións entre os 
alumnos sobre diversos temas que se formulan en cada unidade. 
Debido á lealdade á realidade das actividades, os alumnos conseguen unha comunicación 
máis satisfactoria e séntense máis motivados para participar. 
O nivel de interactuación na aula entre os alumnos é moi alto debido a que a maioría das 

actividades dirixe os alumnos a unha forma de traballo cooperativo no que a comunicación 

entre eles é esencial 

 

 

 Emprendimento: 

 En todas as unidades o alumno se encontrará con actividades que lle esixirán ser asertivo á 

hora de dar a súa opinión, flexible e cooperativo. Todas as unidades favorecen o 

desenvolvemento de calidades como a imaxinación, creatividade, confianza en si mesmo ou o 

sentido crítico. Os alumnos adquiren autonomía a medida que avanza no coñecemento da 

lingua. 

  



 

3.PROGRAMACIÓN E TEMPORALIZACIÓN. 

 A presente programación e temporalización representan unha secuencia temporal de aprendizaxe 

para 1er curso de Bacharelato, a razón de 105 horas curso. 

 
Os elementos que incluímos en cada unha das unidades, para mostrar como se vai desenvolver o 
proceso educativo, no caso da programación son os criterios de avaliación, os contidos 
lingüísticos correspondentes a cada unidade, os 
estándares de aprendizaxe, as actividades que concretan os estándares e por último os 
indicadores das competencias que se desenvolven. 
No anexo II deste documento inclúense ademais as rúbricas para poder avaliar os contidos de 
Key to Bacharelato a través dos estándares de aprendizaxe. Nas rúbricas indícanse as leccións 
do libro nas que cada estándar pode ser avaliado, así como as actividades específicas nas que se 
concretan os estándares e as competencias clave integradas. 
 
No caso da temporalización, incluímos os obxectivos que se traballan en cada lección, as 
actividades, indicando o tipo de actividade de que se trata, xa sexa de inicio de lección, de 
desenvolvemento, de atención á diversidade (reforzo e ampliación), de avaliación, de 
desenvolvemento de competencias ou para o desenvolvemento de temas intercurriculares; as 
Competencias clave e os indicadores en que se concreta o desenvolvemento destas, ademais dos 
recursos necesarios en cada unha das sesións. 
 
 

 

 

Starter 

 

OBXECTIVOS 
CONTIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE AVALiACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

c) 

f) 

 

 Estratexias de 
comprensión: 
persoas falando 
dunha entrevista de 
traballo. 

 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para com- 
prender o sentido xeral, a información 
esencial, os puntos principais, os 
detalles relevantes ou a  información, 
as ideas e as opinións, tanto implícitas 
como explícitas do texto, se están 
claramente sinaladas. 

 

PLEB1.1. Nas actividades 

de aula, reflexiona sobre o 

seu proceso de 

compresión, axustándoo e 

mellorándoo se é o caso, 

sacando conclusións 

sobre a actitude do falante 

e sobre o contido, 

baseándose na entoación 

e na velocidade da fala; 

deducindo intencións a 

partir do volume da voz do 

falante; facendo 

anticipacións do que 

segue (palabra, frase, 

resposta, etc.), e intuíndo 

o que non se 

comprende e o que non 

se coñece mediante os 

propios coñecementos e 

as propias experiencias. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 



B1.2. Identificar as ideas principais, a 
información relevante e as 
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 como 
abstractos dentro do propio campo de 
especialización ou de interese, nos 
ámbitos persoal, público, educativo e 
ocupacional ou laboral, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e se 
poidan confirmar certos detalles. 

 

PLEB1.2. Comprende 

instrucións técnicas, 

dadas cara a cara ou por 

outros medios, relativas á 

realización  de  

actividades e  normas de 

seguridade no ámbito 

persoal (por exemplo, 

nunha instalación depor- 

tiva), público (por 

exemplo, nunha situación 

de emerxencia), educativo 

ou ocupacional (por 

exemplo, unha visita 

guiada a unha pinaco- 

teca, ou sobre o uso de 

máquinas, dispositivos 

electrónicos ou programas 

informáticos).  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

B1.3. Comprender o esencial de 
conversas ou debates reais entre 
varias persoas interlocutoras, e de 
descricións e narracións breves 
reproducidas por medio de dispositivos 
multimedia (radio, televisión, vídeo, 
internet, etc.), expresadas nunha 
linguaxe sen sentidos implícitos nin 
usos idiomáticos. 

 

PLEB1.3. Comprende,  

nunha conversa formal na 

que participa, no ámbito 

educativo ou ocupacional, 

información detallada e 

puntos de vista e opinións 

sobre temas da súa 

especialidade e relativos a 

actividades e 

procedementos cotiáns e 

menos habituais, sempre 

que poida expor 

preguntas para com- 

probar  que  comprendeu 

o  que  o interlocutor quixo 

dicir e conseguir 

aclaracións sobre algúns 

detalles.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.4. Comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis 
relevantes de textos orais transmitidos 
por medios técnicos, claramente 
estruturados e en lingua estándar, 
articulados a velocidade lenta, sempre 
que as condicións acústicas sexan 
boas e se poida volver escoitar o que 
se dixo. 

 

PLEB1.4.  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 (por exemplo, 

unha presentación sobre a 

organización da 

universidade noutros 

países). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.5. Recoñecer as fórmulas de contacto 
social e as normas de cor- tesía, e as 
utilizadas para iniciar e terminar o 
discurso, así como a intención 
comunicativa das persoas que as 
utilizan en situacións comunicativas 
variadas, relativas a temas coñecidos 
ou de interese persoal, emitidos en 
lingua estándar, nun rexistro neutro, 

PLEB1.5. 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 (por 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 



formal ou informal, que conteñan 
variedade de expresións, estruturas e 
locucións idiomáticas frecuentes, e 
termos habituais e  cultos  de  uso  
común non especializados. 

. 

exemplo, 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. 

B1.6. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral as funcións 
e os significados específicos 
xeralmente asociados a diversas 
estrturas sintácticas de uso común, 
segundo o contexto de comunicación 
(por exemplo, unha estrutura 
interrogativa para dar unha orde). 

 

PLEB1.6. Identifica os 

puntos principais e 

detalles relevantes dunha 

conversa formal ou 

informal de certa duración 

entre dúas ou máis 

persoas interlocutoras, 

que se pro- duce ao seu 

ao redor, sempre que as 

condicións acústicas 

sexan boas, o discurso 

estea estruturado e non 

se faga un uso moi 

idiomático da lingua. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

  B1.7. Comprender a información 
esencial de conversas ou discu- sións 
en que se traten temas cotiáns xerais 
ou do seu interese (necesidades 
materiais, sensacións físicas e 
sentimentos, opinións e experiencias 
persoais) relacionados co traballo, os 
estudos e o tempo de lecer, se as 
persoas participantes articulan con 
claridade, pausadamente e en lingua 
estándar, e se non hai interferencias 
acústicas. 

 

PLEB1.7. Identifica os 

puntos principais e 

detalles relevantes dunha 

conversa formal ou 

informal de certa duración 

entre dúas ou máis 

persoas interlocutoras, 

que se pro- duce ao seu 

ao redor, sempre que as 

condicións acústicas 

sexan boas, o discurso 

estea estruturado e non 

se faga un uso moi 

idiomático da lingua. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

  B1.8. Recoñecer os significados e as 
intencións comunicativas expre- sas 
de patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso común 
e máis específicos, así como algunhas 
de carácter implícito (incluíndo o 
interese ou a indiferenza), cando a 
articulación é clara. 

 

PLEB1.8. Comprende, 

nunha con- versa informal 

ou nunha discusión na 

que participa, tanto de 

viva voz como 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 

as persoas interlocutoras 

eviten un uso moi 

idiomático da lingua e se 

non haxa interferencias 

acústicas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

  B1.9. Perseverar por acceder ao sentido 
do texto oral (cambiando o tipo de 
escoita, pedindo axuda ou escoitando 
varias veces os textos gravados) aínda 
que en ocasións e mesmo con 
frecuencia, as hipóteses de significado 
do texto oral non poidan ser 

PLEB1.9. Entende, en 

transaccións e xestións 

cotiás e menos habituais, 

a  exposición dun  

problema ou a solicitude 

de información respecto 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 



verificadas con claridade. desta (por exemplo, no 

caso dunha reclamación), 

sempre que poida pedir 

confirmación sobre algúns 

detalles. 

Bloque 2. Producción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 

b) 

c) 

f) 

 

 Estratexias de 
producción: 
preguntar e 
responder 
preguntas, anticipar 
e practicar o 
vocabulario da 
unidade, escoitar 
atentamente e dar a 
súa opinión. 
Realizar exercicios 
previos á 
comunicación oral 
como preparación.  

 

B2.1. Facer un uso consciente dos 

patróns sonoros acentuais, rítmicos e de 

entoación de carácter xeral, para 

expresar distintos significados segundo as 

demandas do contexto 

PLEB2.1. Participa con 

eficacia en conversas 

informais cara a cara ou 

por teléfono, ou por outros 

medios técnicos, nas que 

describe con certo detalle 

feitos, experiencias, sen- 

timentos e reaccións, 

soños, esperanzas e 

ambicións, e responde 

adecuadamente a 

sentimentos como a 

sorpresa, o interese ou a 

indiferenza; conta 

historias, así como o 

argumento de libros e 

películas, indicando as 

súas reaccións; ofrece e 

interésase por opinións 

persoais sobre temas do 

seu interese; fai 

comprensibles as súas 

opinións ou reaccións 

respecto das solucións 

posibles de problemas ou 

cuestións prácticas; 

expresa con amabilidade 

crenzas, acordos e 

desacordos, e explica e 

xustifica as súas opinións 

e os seus proxectos..  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

B2.2. . Amosar a  fluidez necesaria 
para manter a comunicación e garantir 
o obxectivo comunicativo principal da 
mensaxe, aínda que poida haber 
algunhas pausas, para buscar  
palabras  e  vacilacións na expresión 
dalgunhas ideas máis complexas. 

 

PLEB2.2.   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 (por 

exemplo, para facer 

reclamacións), expondo 

os seus razoamentos e 

puntos de vista con 

claridade e seguindo as 

convencións 

socioculturais que 

demanda o contexto 

específico 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.3. Adecuar a produción do texto oral 

ás funcións comunicativas re- quiridas, 

seleccionando, dentro dun repertorio de 

PLEB2.3. Segue unha 

entrevista cun patrón 

estruturado de preguntas  

  CCL 

  CAA 

  CSC 



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. 

establecido con  

anterioridade, realizando 

preguntas 

complementarias ou 

respondendo a elas, 

sempre que se manteñan 

dentro ámbito predicible 

da interacción). 

  CCEC 

B2.4. Producir textos atendendo á súa 
planificación e utilizando estratexias de 
comunicación como o uso de 
circunloquios, paráfrases ou 
substitucións léxicas que permiten 
sacar proveito dos medios lingüísticos 
dispoñibles. 

 

PLEB2.4. . Compensa as 

carencias lingüísticas con 

certa naturalidadee 

pedíndolle axuda ao seu 

interlocutor, e mediante 

procedementos 

lingüísticos, como a 

paráfrase ou a 

explicación, e 

paralingüísticos. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC  

B2.5. 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 amosando un control 
razoable de expresións e estruturas, e 
un léxico de uso frecuente, de 
carácter tanto xeral como máis 
específico. 

 

PLEB2.5. Fai 

presentacións ben 

estruturadas e de certa 

duración sobre un tema 

educativo (por exemplo, o 

deseño dun aparello ou 

dispositivo, ou sobre unha 

obra artística ou literaria), 

coa suficiente claridade 

como para que se poida 

seguir sen dificultade a 

maior parte do tempo e 

cuxas ideas principais 

estean explicadas cunha 

razoable precisión, e 

responde a preguntas 

complementarias da 

audiencia formuladas con 

claridade e a velocidade 

normal.  

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.6. 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 
(por exemplo, en tempos verbais, ou 
en referencias temporais ou espaciais) 
que conducen a malentendidos se a 
persoa interlocutora indica que hai un 
problema. 

 

PLEB2.6. . Inicia, mantén 

e finaliza 

espontaneamente con 

certa seguridade 

conversas e discusións 

cara a cara sobre temas 

cotiáns de interese 

persoal ou pertinentes 

para a vida diaria, 

comunicándose cun 

repertorio lingüístico 

sinxelo, aínda que ás 

veces precise facer 

pausas para pensar o que 

quere dicir. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.7. Realizar  una  presentación oral 
planificada de certa lonxitude sobre 
temas xerais e educativos propios da 
idade e do nivel de estudos, nunha 
secuencia lineal, apoiándose en notas 
e elementos gráficos, e respondendo a 
preguntas complementarias de 
carácter previsíbel. 

  PLEB.2.7. Toma  parte  

adecuadamente,  aínda  

que  ás  veces  teña que 

pedir que lle repitan ou 

aclaren algunha dúbida, 

en conversas formais, 

entrevistas e reunións de 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 



 carácter educativo ou 

ocupacional, 

intercambiando 

información relevante 

sobre aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de temas 

cotiáns e menos habituais 

nestes contextos, pedindo 

e dando instrucións ou 

solucións a problemas 

prácticos, expondo os 

seus puntos de vista con 

claridade, e xustificando 

con certo detalle e de 

maneira coherente  as  

súas  opinións,  os seus  

plans e  as  súas  

suxestións sobre futuras 

actuacións. 

  B2.8. Amosar certa flexibilidade na 
interacción polo que respecta aos 
mecanismos de toma e cesión do quenda 
de palabra, a colaboración coa persoa 
interlocutora e o mantemento da 
comunicación, aínda que poida que non 
sempre se faga de maneira acertada. 

  PLEB.2.8. Coopera na 

interacción verificando a 

comprensión propia e das 

demais persoas, e 

cooperando activamente 

na realización das tarefas 

de comunicación.

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 

b) 

c) 

f) 

m) 

n) 

 Estratexias de 
comprensión: 
captar o significado 
xeral do texto 
(intentar aplicarlle 
un titular), captar 
ideas esenciais do 
texto, ler o texto 
completo antes de 
identificar detalles, 
pregunas acerca 
dos textos a, buscar 
palabras no texto a 
través da súa 
definición. 

 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias adecuadas para com- prender 

o sentido xeral, a información esencial, os 

puntos principais, os detalles relevantes 

do texto, a información, as ideas e as 

opinións, tanto implícitas como explícitas, 

claramente sinalizadas. 

PLEB3.1. Nas actividades 

de aula, explica como 

utiliza diferentes 

estratexias para 

comprender o texto, como 

a identificación da 

intención comunicativa, a 

anticipación da in- 

formación a  partir  dos  

elementos textuais e non 

textuais, o uso do 

contexto, a aplicación de 

regras de formación de 

palabras para inferir 

significados ou o apoio na 

organización da 

información e no tipo de 

texto. 

  CCL 

  CAA 
  CSC 

B3.2. Distinguir tanto a función ou as 
funcións comunicativas princi- pais do 
texto como as implicacións facilmente 
discernibles; apreciar as intencións 
comunicativas derivadas do uso de 
expoñentes das devanditas funcións, e 
identificar os propósitos comunicativos 
xerais asociados a distintos formatos, 
patróns e estios discursivos típicos. 

 

PLEB3.2. 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, redactados 

nunha variante estándar 

da lingua. 

  CCL 

  CAA 
  CCEC 



B3.3. Identificar as ideas principais, a 
información relevante e as 
implicacións xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados e  con 
estruturas lingüísticas de certa 
complexidade, nunha variedade de 
lingua estándar e que traten temas 
tanto abstractos como concretos 
dentro do propio campo de 
especialización ou interese, nos 
ámbitos persoal, público, educativo ou 
ocupacional ou laboral, sempre que se 
poidan reler as seccións difíciles. 

 

PLEB3.3. Entende,  en  

manuais, enciclopedias e 

libros de texto, en 

soporte tanto impreso 

como dixital, información 

concreta para a resolución 

de tarefas da clase ou 

trabalos  de  investigación 

relacionados con temas 

da súa especialidade, así 

como información 

concreta relacionada con  

cuestións prácticas ou 

con temas do seu interese 

educativo ou ocupacional, 

en páxinas web e outros 

textos informativos 

oficiais, institucionais, ou 

corporativos. 

  CCL 
  CAA 

CCEC 

B3.4. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto escrito as fun- 
cións e os significados específicos 
xeralmente asociados a diversas 
estruturas sintácticas de uso común,  
segundo o  contexto  de  co 
municación (por exemplo, unha 
estrutura interrogativa para dar unha 
orde). 

  

PLEB3.4. . Comprende 

instrucións dunha certa 

extensión e complexidade 

dentro da súa área de 

interese ou da súa 

especialidade, sempre 

que poida volver ler as 

seccións difíciles (por 

exemplo, sobre cómo 

redactar un traballo 

educativo seguindo as 

convencións 

internacionais). 

  CCL 
  CAA 

B3.5. Ler con fluidez textos de ficción e 

literarios contemporáneos, auténticos ou 

adaptados, e relacionados cos propios 

intereses e as necesidades no ámbito 

persoal, público e educativo, ben 

estruturados en rexistro estándar da 

lingua, e escritos de xeito claro e sinxelo. 

PLEB3.5. Comprende 

información relevante en  

correspondencia formal 

de institucións públicas ou 

entidades privadas como 

universidades, empresas 

ou compañías de servizos 

(por exemplo, carta de 

admisión a un curso). 

  CCL 

  CSC 
  CCEC 

B3.6. Comprender correspondencia 

persoal breve en papel ou soporte dixital, 

redactada en lingua estándar e clara, que 

narre e describa acontecementos, 

sentimentos básicos ou desexos. 

PLEB3.6. . Entende 

detalles relevantes e  

implicacións de  anuncios 

e material de carácter 

publicitario sobre asuntos 

do seu interese persoal e 

educativo (por exemplo, 

folle.  

CCL 

 CSC 
 CCEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

a) 

b) 

c) 

f) 

 

 Estratexias de 
produción: 
planificar o que se 
vai escribir; 
seguindo a guía e 
conselos sobre a 
elaboración de 
textos. 

 

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as 
estratexias máis adecuadas para 
elaborar textos escritos de estrutura 
clara e de certa lonxitude, por 
exemplo, desenvolvendo os puntos  
principais  e  ampliándoos coa 
información necesaria, a partir dun 
guión previo. 

 

PLEB4.1. Escribe,  en  

calquera soporte, informes 

breves nos que dá 

información pertinente 

sobre un tema educativo, 

ocupacional, ou menos 

habitual (por exemplo, un 

problema xurdido durante 

unha viaxe), describindo 

co detalle suficiente 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 



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. 

B4.2. Escribir, en calquera soporte, 
textos de estrutura clara sobre una 
serie de temas xerais e máis 
específicos relacionados cos propios 
intereses ou as especialidade, facendo 
descricións co suficiente detalle; 
redactando en palabras propias, e 
organizando de maneira coherente, 
información e ideas ex- traídas 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. 

 

PLEB4.2.   Nas tarefas de 

expresión escrita, produce 

habitualmente textos 

coherentes, con cohesión 

e adecuados aos fins 

funcionais, con razoable 

corrección tanto 

ortográfica  como  de  

puntuación, na  orde das 

palabras e na 

presentación do escrito 

(marxes, espazos de 

interliña, uso de 

maiúsculas e minúsculas, 

etc.) 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.3. Adecuar a produción do texto 
escrito  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. 

 

PLEB4.3 Completa un 

cuestionario detallado con 

información persoal, 

educativa ou laboral (por 

exemplo, para tomar parte 

nun concurso 

internacional, ou para 

solicitar unhas prácticas 

en empresas). 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B4.4. Utilizar con razoable corrección as 

estruturas morfosintácticas, os patróns 

discursivos e os elementos de conexión e 

de cohesión de uso común con fin de que 

o discurso estea ben organizado e 

cumpra adecuadamente a función 

PLEB4.4. Escribe,  nun  

formato convencional e en 

calquera soporte,  un  

currículo detallando e  

ampliando a información 

que considera relevante 

en relación co propósito e 

o destinatario específicos. 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.5. Presentar os textos propios, en 

soporte impreso ou dixital, de xeito 

coidado (con atención ás marxes, 

riscaduras, liñas dereitas, letra clara, etc.) 

atendendo non só á corrección 

ortográfica da palabra, senón tamén ao 

uso de maiúsculas e minúsculas, e signos 

de puntua. 

PLEB4.5 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. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC  

B4.6. Elaborar resumos e sintetizar 
información e argumentos partindo de 
diferentes fontes, e escribir notas 
recapitulativas, con claridade, 
exactitude, coherencia e fidelidade ao 
texto orixinal. 

PLEB4.6. Elaborar 
resumos e sintetizar 
información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e 
escribir notas 
recapitulativas, con 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 



. claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade 
ao texto orixinal. 

 

  B4.7.  Escribir cartas formais e 
informais a persoas ligadas ao seu 
ámbito persoal e profesional nas que 
pide ou transmite información sinxela 
de carácter inmediato, salientando os 
aspectos que se consideran 
importantes, empregando a estrutura e 
características propias deste tipo de 
texto (cabeceira, despedida, sinatura, 
marxes, etc.). 

PLEB4.7. Escribe 
correspondencia 
persoal e participa en 
foros e blogs nos que 
transmite información e 
ideas sobre temas 
abstractos e concretos, 
comproba información 
e pregunta sobre 
problemas e explícaos 
con razoable precisión, 
e describe, de maneira 
detallada, ex- 
periencias, 
sentimentos, reaccións, 
feitos, plans e unha 
serie de temas 
concretos relacionados 
cos seus intereses ou a 
súa especialidade. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

   PLEB4.8.  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 
correspon- dencia, no 
ámbito público, 
educativo ou laboral, 
respectando as 
convencións formais e 
de cortesía propias 
deste tipo de textos. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
CCEC 

  CD 



Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

a) 

b) 

c) 

f) 

p) 

 

 Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: normas 
de pronunciación, 
acentuación e 
entoación... 

 Patrones gráficos 
e convencións 
ortográficas: a 
ortografía do novo 
vocabulario. 

 Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
audición sobre 
entrevista de 
traballo . 
experiencias 
pasadas, entrevista 
de traballo, 
comparación de 
fotos. 

B5.1. Discriminar e producir con certa 
fluidez    patróns    sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso común 
e máis específicos, recoñecendo e 
dándolles os significados e as 
intencións comunicativas desexados. 
poñentes fonéticos, léxicos, estruturais 
e funcionais básicos da lingua 
estranxeira, en contextos reais ou 
simulados de comunicación 

 

PLB5.1. Desenvólvese na 

maioría das actividades de 

aula facendo un uso 

espontáneo da lingua 

estranxeira; reflexiona 

sobre o propio proceso de 

adquisición da lingua e 

transfire á lingua 

estranxeira coñe- 

cementos e estratexias de 

comunicación adquiridas 

noutras linguas. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B5.2. Utilizar eficazmente os com 
poñentes fonéticos, léxicos, estruturais 
e funcionais básicos da lingua 
estranxeira, en contextos reais ou 
simulados de comunicación 

PLB5.2. Desenvólvese na 

maioría das actividades de 

aula facendo un uso 

espontáneo da lingua 

estranxeira; reflexiona 

sobre o propio proceso de 

adquisición da lingua e 

transfire á lingua 

estranxeira coñe- 

cementos e estratexias de 

comunicación adquiridas 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 



 

 Funcións                  
co municativas: 
Identificación de 
información xeral e 
específica nunha 
entrevista de 
traballo. Lectura de 
diversos textos e 
asociación cos 
titulares, 
formulación de 
preguntas sobre 
textos a partir da 
lectura e as 
respostas, lectura e 
compleción dos 
textos descriptivos 
coas palabras 
propostas. 

Resposta a preguntas e 

comparación das 

respostas en parellas ou 

grupos, intercambio de 

preguntas e contraste 

das respostas dadas, 

práctica oral formulando 

preguntas a partir das 

palabras dadas e 

respondéndoas, 

realización dunha 

entrevista (Speaking & 

writing option, 

intercambio oral e 

decisión sobre a 

veracidade das frases 

formuladas polo 

compañeiro, descrición e 

unha fotografía e 

comentario cun 

compañeiro usando as 

expresións presentadas 

no cadro key phrases, 

descrición e contraste 

entre dúas fotografías, 

usando as key phrases 

presentadas. Lectura de 

diversos textos e 

asociación cos titulares, 

formulación de preguntas 

sobre textos a partir da 

lectura e as respostas, 

lectura e compleción de 

dous textos descritivos 

coas palabras propostas. 

Elaboración dun texto 

descritivo, elaboración 

dun texto comprando 

dous fotografías 

(establecendo similitudes 

e diferenzas). 

 

 Léxico oral e 
escrito básico de 

noutras linguas 

B5.3. Reproducir os patróns 
ortográficos, de puntuación e de forma- 
to de uso común, e algúns de carácter 
máis específico (por exemplo, 
indicacións para acoutar información, 
como parénteses ou guións), con 
corrección na maioría das ocasións; 
saber manexar procesadores de textos 
para resolver dúbidas ortográficas nos 
textos producidos en formato 
electrónico, e utilizar con eficacia as 
convencións de escritura que rexen na 
comunicación por internet. 

 

PLB5.3. Utiliza a lingua 

estranxei- ra como 

instrumento de acceso á 

información procedente de 

diversas fontes (biblioteca, 

internet, etc.) e como  

ferramenta  de  

aprendizaxe de contidos 

diversos, e, durante as 

actividades de aula, en 

situacións de 

comunicación reais ou 

simuladas, como medio 

de comunicación e 

entendemento entre 

persoas de procedencias, 

linguas e culturas 

distintas, evitando 

calquera tipo de 

discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e 

culturais. 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B5.4. Coñecer e aplicar os trazos 

socioculturais e sociolingüísticos 

salientables das comunidades en que se 

utiliza a lingua meta, e as súas diferenzas 

con respecto ás culturas propias, relativas 

a situa- cións cotiás e menos habituais no 

ámbito persoal, público, educativo e 

ocupacional ou laboral, sobre a estrutura 

socioeconómica, as relacións 

interpersoais, de xerarquía e entre 

grupos, o comportamento (posturas e 

acenos, expresións faciais, uso da voz, 

contacto visual e códigos proxémicos), as 

conven- cións sociais (actitudes, valores e 

tabús), os costumes e os usos, e actuar 

en consecuencia, adaptándose  

adecuadamente ás  características das 

persoas interlocutoras e da situación 

comunicativa na produción do texto oral e 

escrito 

PLB5.4. Explica  valores  e  

com- portamentos propios 

dunha cultura a membros 

de outra diferente, 

consciente da importancia 

desta actividade de 

mediación intercultural. 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B5.5. Amosar interese por establecer 
relacións entre a cultura propia e a 
cultura da lingua meta para cumprir o 
papel de intermediación cultural, e 
abordar con eficacia a resolución de 
malentendidos interculturais, 
esforzándose por superar 
comparacións ou xuízos 
estereotipados. 

 

PLB5.5. Coñece algúns 

aspectos significativos 

históricos xeográficos e de 

produción cultural dos 

países onde se fala a 

lingua estranxeira, 

obtendo a información 

por diferen tes medios, 

entre eles a biblioteca, 

internet e outras 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

CCL 

  CSC 
  CCEC 

B5.6. Utilizar con razoable corrección as 

estruturas morfosintácticas, os patróns 

discursivos e os elementos de conexión e 

de cohesión de uso común co fin de que 

PLB5.6. Produce textos 

orais e escritos en 

diferentes soportes 

suficientemente 

CCL 

  CSC 

  CCEC 
  CD 



uso común 
relativo a: hábitos e 
rutinas, eventos 
pasados, 
experiencias. 

 Estructuras 
sintáctico-
discursivas: 
Present simple, 
Present continuous, 
Past simple, Past 
continuous, Present 
Perfect, Present 
perfect continuous, 
ever, never, for, 
since, still, yet, 
already, none, both, 
all, neither, 
indefinite pronouns, 
comparatives and 
superlatives. 

 

o discurso estea ben organizado e 

cumpra adecuadamente a función ou as 

funcións comunicativas 

cohesivos, coherentes e 

adecuados ao propósito 

comunicativo. 

B5.7. Coñecer e saber seleccionar e 

utilizar léxico oral e escrito común e máis 

especializado cando se conta con apoio 

visual ou contextual, relacionado cos 

propios intereses e as propias 

necesidades nos ámbitos persoal, 

público, educativo e ocupacional ou 

laboral, e expresións e modismos de uso 

habitual. 

PLB5.7. Exprésase 

oralmente e por escrito, 

en diferentes soportes, 

con certa densidade 

léxica, evitando 

repeticións innecesarias 

co uso de sinónimos e 

palabras de significado 

próximo, e recoñece un 

léxico máis especializado 

se conta con apoio visual 

ou contextual. 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B5.8. .  Resumir  ou  parafrasear un 
texto para facelo intelixible a quen 
necesita esta mediación por  
descoñecemento ou coñecemento in 

suficiente da lingua meta. 
 

PLEB5.8. Realiza 

actividades de mediación 

lingüística (reformula o 

sentido dun texto, oral ou 

escrito para facelo 

comprensible a persoas 

interlocutoras que 

descoñecen a lingua en 

que se produce, escribe o 

resumo dun debate oral 

ou un artigo lido noutra 

lingua, fai unha exposición 

oral a partir de notas, 

cambia de modalidade 

semiótica, como do texto 

ao esquema, etc.).  

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD  

 

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 elemen- 

tos transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais  

PLEB5.9. Participa en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión 

de libros e películas, 

obras de teatro, etc.) nos 

que se utilizan varias lin 

guas e relacionados cos 

elementos transversais, 

evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e 

valora as competencias 

que posúe como persoa 

plurilingüe. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

CD 

 
 

  



Unit 1 - Experiences 

 
 
 

OBXECTIVOS 
CONTIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE AVALiACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

c) 

f) 

 

Estratexias de 

comprensión: 

identificación do tipo de 

información contida nas 

audicións ou vídeos 

sobre: preferencias, 

historia sobre un rescate, 

diálogos sobre 

experiencias persoais, 

conversación unha 

historia versionada, un 

programa e unha 

situación de emerxencia. 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para com- 
prender o sentido xeral, a información 
esencial, os puntos principais, os 
detalles relevantes ou a  información, 
as ideas e as opinións, tanto implícitas 
como explícitas do texto, se están 
claramente sinaladas. 

 

PLEB1.1. Nas actividades 

de aula, reflexiona sobre o 

seu proceso de 

compresión, axustándoo e 

mellorándoo se é o caso, 

sacando conclusións 

sobre a actitude do falante 

e sobre o contido, 

baseándose na entoación 

e na velocidade da fala; 

deducindo intencións a 

partir do volume da voz do 

falante; facendo 

anticipacións do que 

segue (palabra, frase, 

resposta, etc.), e intuíndo 

o que non se 

comprende e o que non 

se coñece mediante os 

propios coñecementos e 

as propias experiencias. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 

B1.2. Identificar as ideas principais, a 
información relevante e as 
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 como 
abstractos dentro do propio campo de 
especialización ou de interese, nos 
ámbitos persoal, público, educativo e 
ocupacional ou laboral, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e se 
poidan confirmar certos detalles. 

 

PLEB1.2. Comprende 

instrucións técnicas, 

dadas cara a cara ou por 

outros medios, relativas á 

realización  de  

actividades e  normas de 

seguridade no ámbito 

persoal (por exemplo, 

nunha instalación depor- 

tiva), público (por 

exemplo, nunha situación 

de emerxencia), educativo 

ou ocupacional (por 

exemplo, unha visita 

guiada a unha pinaco- 

teca, ou sobre o uso de 

máquinas, dispositivos 

electrónicos ou programas 

informáticos).  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

B1.3. Comprender o esencial de 
conversas ou debates reais entre 
varias persoas interlocutoras, e de 
descricións e narracións breves 
reproducidas por medio de dispositivos 
multimedia (radio, televisión, vídeo, 
internet, etc.), expresadas nunha 
linguaxe sen sentidos implícitos nin 
usos idiomáticos. 

 

PLEB1.3. Comprende,  

nunha conversa formal na 

que participa, no ámbito 

educativo ou ocupacional, 

información detallada e 

puntos de vista e opinións 

sobre temas da súa 

especialidade e relativos a 

actividades e 

procedementos cotiáns e 

menos habituais, sempre 

que poida expor 

preguntas para com- 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 



probar  que  comprendeu 

o  que  o interlocutor quixo 

dicir e conseguir 

aclaracións sobre algúns 

detalles.  

B1.4. Comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis 
relevantes de textos orais transmitidos 
por medios técnicos, claramente 
estruturados e en lingua estándar, 
articulados a velocidade lenta, sempre 
que as condicións acústicas sexan 
boas e se poida volver escoitar o que 
se dixo. 

 

PLEB1.4.  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 (por exemplo, 

unha presentación sobre a 

organización da 

universidade noutros 

países). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.5. Recoñecer as fórmulas de contacto 
social e as normas de cor- tesía, e as 
utilizadas para iniciar e terminar o 
discurso, así como a intención 
comunicativa das persoas que as 
utilizan en situacións comunicativas 
variadas, relativas a temas coñecidos 
ou de interese persoal, emitidos en 
lingua estándar, nun rexistro neutro, 
formal ou informal, que conteñan 
variedade de expresións, estruturas e 
locucións idiomáticas frecuentes, e 
termos habituais e  cultos  de  uso  
común non especializados. 

. 

PLEB1.5. 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 (por 

exemplo, 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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.6. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral as funcións 
e os significados específicos 
xeralmente asociados a diversas 
estrturas sintácticas de uso común, 
segundo o contexto de comunicación 
(por exemplo, unha estrutura 
interrogativa para dar unha orde). 

 

PLEB1.6. Identifica os 

puntos principais e 

detalles relevantes dunha 

conversa formal ou 

informal de certa duración 

entre dúas ou máis 

persoas interlocutoras, 

que se pro- duce ao seu 

ao redor, sempre que as 

condicións acústicas 

sexan boas, o discurso 

estea estruturado e non 

se faga un uso moi 

idiomático da lingua. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

  B1.7. Comprender a información 
esencial de conversas ou discu- sións 
en que se traten temas cotiáns xerais 
ou do seu interese (necesidades 
materiais, sensacións físicas e 
sentimentos, opinións e experiencias 
persoais) relacionados co traballo, os 
estudos e o tempo de lecer, se as 
persoas participantes articulan con 
claridade, pausadamente e en lingua 

PLEB1.7. Identifica os 

puntos principais e 

detalles relevantes dunha 

conversa formal ou 

informal de certa duración 

entre dúas ou máis 

persoas interlocutoras, 

que se pro- duce ao seu 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 



estándar, e se non hai interferencias 
acústicas. 

 

ao redor, sempre que as 

condicións acústicas 

sexan boas, o discurso 

estea estruturado e non 

se faga un uso moi 

idiomático da lingua. 

  B1.8. Recoñecer os significados e as 
intencións comunicativas expre- sas 
de patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso común 
e máis específicos, así como algunhas 
de carácter implícito (incluíndo o 
interese ou a indiferenza), cando a 
articulación é clara. 

 

PLEB1.8. Comprende, 

nunha con- versa informal 

ou nunha discusión na 

que participa, tanto de 

viva voz como 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 

as persoas interlocutoras 

eviten un uso moi 

idiomático da lingua e se 

non haxa interferencias 

acústicas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

  B1.9. Perseverar por acceder ao sentido 
do texto oral (cambiando o tipo de 
escoita, pedindo axuda ou escoitando 
varias veces os textos gravados) aínda 
que en ocasións e mesmo con 
frecuencia, as hipóteses de significado 
do texto oral non poidan ser 
verificadas con claridade. 

PLEB1.9. Entende, en 

transaccións e xestións 

cotiás e menos habituais, 

a  exposición dun  

problema ou a solicitude 

de información respecto 

desta (por exemplo, no 

caso dunha reclamación), 

sempre que poida pedir 

confirmación sobre algúns 

detalles. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

Bloque 2. Producción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 

b) 

c) 

f) 

 

 Estratexias de 
producción: 
preguntar e 
responder 
preguntas, anticipar 
e practicar o 
vocabulario da 
unidade, escoitar 
atentamente e dar a 
súa opinión. 
Realizar exercicios 
previos á 
comunicación oral 
como preparación.  

 

B2.1. Facer un uso consciente dos 

patróns sonoros acentuais, rítmicos e de 

entoación de carácter xeral, para 

expresar distintos significados segundo as 

demandas do contexto 

PLEB2.1. Participa con 

eficacia en conversas 

informais cara a cara ou 

por teléfono, ou por outros 

medios técnicos, nas que 

describe con certo detalle 

feitos, experiencias, sen- 

timentos e reaccións, 

soños, esperanzas e 

ambicións, e responde 

adecuadamente a 

sentimentos como a 

sorpresa, o interese ou a 

indiferenza; conta 

historias, así como o 

argumento de libros e 

películas, indicando as 

súas reaccións; ofrece e 

interésase por opinións 

persoais sobre temas do 

seu interese; fai 

comprensibles as súas 

opinións ou reaccións 

respecto das solucións 

posibles de problemas ou 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 



cuestións prácticas; 

expresa con amabilidade 

crenzas, acordos e 

desacordos, e explica e 

xustifica as súas opinións 

e os seus proxectos..  

B2.2. . Amosar a  fluidez necesaria 
para manter a comunicación e garantir 
o obxectivo comunicativo principal da 
mensaxe, aínda que poida haber 
algunhas pausas, para buscar  
palabras  e  vacilacións na expresión 
dalgunhas ideas máis complexas. 

 

PLEB2.2.   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 (por 

exemplo, para facer 

reclamacións), expondo 

os seus razoamentos e 

puntos de vista con 

claridade e seguindo as 

convencións 

socioculturais que 

demanda o contexto 

específico 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.3. Adecuar a produción do texto oral 

ás funcións comunicativas re- quiridas, 

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. 

PLEB2.3. Segue unha 

entrevista cun patrón 

estruturado de preguntas  

establecido con  

anterioridade, realizando 

preguntas 

complementarias ou 

respondendo a elas, 

sempre que se manteñan 

dentro ámbito predicible 

da interacción). 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.4. Producir textos atendendo á súa 
planificación e utilizando estratexias de 
comunicación como o uso de 
circunloquios, paráfrases ou 
substitucións léxicas que permiten 
sacar proveito dos medios lingüísticos 
dispoñibles. 

 

PLEB2.4. . Compensa as 

carencias lingüísticas con 

certa naturalidadee 

pedíndolle axuda ao seu 

interlocutor, e mediante 

procedementos 

lingüísticos, como a 

paráfrase ou a 

explicación, e 

paralingüísticos. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC  

B2.5. 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 amosando un control 
razoable de expresións e estruturas, e 
un léxico de uso frecuente, de 
carácter tanto xeral como máis 
específico. 

 

PLEB2.5. Fai 

presentacións ben 

estruturadas e de certa 

duración sobre un tema 

educativo (por exemplo, o 

deseño dun aparello ou 

dispositivo, ou sobre unha 

obra artística ou literaria), 

coa suficiente claridade 

como para que se poida 

seguir sen dificultade a 

maior parte do tempo e 

cuxas ideas principais 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 



estean explicadas cunha 

razoable precisión, e 

responde a preguntas 

complementarias da 

audiencia formuladas con 

claridade e a velocidade 

normal.  

B2.6. 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 
(por exemplo, en tempos verbais, ou 
en referencias temporais ou espaciais) 
que conducen a malentendidos se a 
persoa interlocutora indica que hai un 
problema. 

 

PLEB2.6. . Inicia, mantén 

e finaliza 

espontaneamente con 

certa seguridade 

conversas e discusións 

cara a cara sobre temas 

cotiáns de interese 

persoal ou pertinentes 

para a vida diaria, 

comunicándose cun 

repertorio lingüístico 

sinxelo, aínda que ás 

veces precise facer 

pausas para pensar o que 

quere dicir. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.7. Realizar  una  presentación oral 
planificada de certa lonxitude sobre 
temas xerais e educativos propios da 
idade e do nivel de estudos, nunha 
secuencia lineal, apoiándose en notas 
e elementos gráficos, e respondendo a 
preguntas complementarias de 
carácter previsíbel. 

 

  PLEB.2.7. Toma  parte  

adecuadamente,  aínda  

que  ás  veces  teña que 

pedir que lle repitan ou 

aclaren algunha dúbida, 

en conversas formais, 

entrevistas e reunións de 

carácter educativo ou 

ocupacional, 

intercambiando 

información relevante 

sobre aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de temas 

cotiáns e menos habituais 

nestes contextos, pedindo 

e dando instrucións ou 

solucións a problemas 

prácticos, expondo os 

seus puntos de vista con 

claridade, e xustificando 

con certo detalle e de 

maneira coherente  as  

súas  opinións,  os seus  

plans e  as  súas  

suxestións sobre futuras 

actuacións. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

  B2.8. Amosar certa flexibilidade na 
interacción polo que respecta aos 
mecanismos de toma e cesión do quenda 
de palabra, a colaboración coa persoa 
interlocutora e o mantemento da 
comunicación, aínda que poida que non 
sempre se faga de maneira acertada. 

  PLEB.2.8. Coopera na 

interacción verificando a 

comprensión propia e das 

demais persoas, e 

cooperando activamente 

na realización das tarefas 

de comunicación.

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 

b) 

c) 

 Estratexias de 
comprensión: 
captar o significado 
xeral do texto 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias adecuadas para com- prender 

o sentido xeral, a información esencial, os 

PLEB3.1. Nas actividades 

de aula, explica como 

utiliza diferentes 

  CCL 

  CAA 
  CSC 



f) 

m) 

n) 

(intentar aplicarlle 
un titular), captar 
ideas esenciais do 
texto, ler o texto 
completo antes de 
identificar detalles, 
pregunas acerca 
dos textos a, buscar 
palabras no texto a 
través da súa 
definición. 

 

puntos principais, os detalles relevantes 

do texto, a información, as ideas e as 

opinións, tanto implícitas como explícitas, 

claramente sinalizadas. 

estratexias para 

comprender o texto, como 

a identificación da 

intención comunicativa, a 

anticipación da in- 

formación a  partir  dos  

elementos textuais e non 

textuais, o uso do 

contexto, a aplicación de 

regras de formación de 

palabras para inferir 

significados ou o apoio na 

organización da 

información e no tipo de 

texto. 

B3.2. Distinguir tanto a función ou as 
funcións comunicativas princi- pais do 
texto como as implicacións facilmente 
discernibles; apreciar as intencións 
comunicativas derivadas do uso de 
expoñentes das devanditas funcións, e 
identificar os propósitos comunicativos 
xerais asociados a distintos formatos, 
patróns e estios discursivos típicos. 

 

PLEB3.2. 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, redactados 

nunha variante estándar 

da lingua. 

  CCL 

  CAA 
  CCEC 

B3.3. Identificar as ideas principais, a 
información relevante e as 
implicacións xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados e  con 
estruturas lingüísticas de certa 
complexidade, nunha variedade de 
lingua estándar e que traten temas 
tanto abstractos como concretos 
dentro do propio campo de 
especialización ou interese, nos 
ámbitos persoal, público, educativo ou 
ocupacional ou laboral, sempre que se 
poidan reler as seccións difíciles. 

 

PLEB3.3. Entende,  en  

manuais, enciclopedias e 

libros de texto, en 

soporte tanto impreso 

como dixital, información 

concreta para a resolución 

de tarefas da clase ou 

trabalos  de  investigación 

relacionados con temas 

da súa especialidade, así 

como información 

concreta relacionada con  

cuestións prácticas ou 

con temas do seu interese 

educativo ou ocupacional, 

en páxinas web e outros 

textos informativos 

oficiais, institucionais, ou 

corporativos. 

  CCL 
  CAA 

CCEC 

B3.4. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto escrito as fun- 
cións e os significados específicos 
xeralmente asociados a diversas 
estruturas sintácticas de uso común,  
segundo o  contexto  de  co 
municación (por exemplo, unha 
estrutura interrogativa para dar unha 
orde). 

  

PLEB3.4. . Comprende 

instrucións dunha certa 

extensión e complexidade 

dentro da súa área de 

interese ou da súa 

especialidade, sempre 

que poida volver ler as 

seccións difíciles (por 

exemplo, sobre cómo 

redactar un traballo 

educativo seguindo as 

convencións 

internacionais). 

  CCL 
  CAA 



B3.5. Ler con fluidez textos de ficción e 

literarios contemporáneos, auténticos ou 

adaptados, e relacionados cos propios 

intereses e as necesidades no ámbito 

persoal, público e educativo, ben 

estruturados en rexistro estándar da 

lingua, e escritos de xeito claro e sinxelo. 

PLEB3.5. Comprende 

información relevante en  

correspondencia formal 

de institucións públicas ou 

entidades privadas como 

universidades, empresas 

ou compañías de servizos 

(por exemplo, carta de 

admisión a un curso). 

  CCL 

  CSC 
  CCEC 

B3.6. Comprender correspondencia 

persoal breve en papel ou soporte dixital, 

redactada en lingua estándar e clara, que 

narre e describa acontecementos, 

sentimentos básicos ou desexos. 

PLEB3.6. . Entende 

detalles relevantes e  

implicacións de  anuncios 

e material de carácter 

publicitario sobre asuntos 

do seu interese persoal e 

educativo (por exemplo, 

folle.  

CCL 

 CSC 
 CCEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

a) 

b) 

c) 

f) 

 

Estratexias de 

produción: 

planificar o que se 

vai escribir; un 

resumo da historia 

nunha ou dúas liñas 

o primeiro 

parágrafo, incluír 

detalles sobre o 

evento no segundo 

parágrafo e 

describir como se 

sente agora e como 

lle afectou o evento 

no terceiro 

parágrafo. 

Compleción dos 

pasos previos á 

redacción do texto: 

actividades 

preparatorias 

anteriores. 

Compleción dos 

pasos posteriores á 

redacción: reflexión 

sobre a calidade do 

escrito. 

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as 
estratexias máis adecuadas para 
elaborar textos escritos de estrutura 
clara e de certa lonxitude, por 
exemplo, desenvolvendo os puntos  
principais  e  ampliándoos coa 
información necesaria, a partir dun 
guión previo. 

 

PLEB4.1. Escribe,  en  

calquera soporte, informes 

breves nos que dá 

información pertinente 

sobre un tema educativo, 

ocupacional, ou menos 

habitual (por exemplo, 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. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.2. Escribir, en calquera soporte, 
textos de estrutura clara sobre una 
serie de temas xerais e máis 
específicos relacionados cos propios 
intereses ou as especialidade, facendo 
descricións co suficiente detalle; 
redactando en palabras propias, e 
organizando de maneira coherente, 
información e ideas ex- traídas 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. 

 

PLEB4.2.   Nas tarefas de 

expresión escrita, produce 

habitualmente textos 

coherentes, con cohesión 

e adecuados aos fins 

funcionais, con razoable 

corrección tanto 

ortográfica  como  de  

puntuación, na  orde das 

palabras e na 

presentación do escrito 

(marxes, espazos de 

interliña, uso de 

maiúsculas e minúsculas, 

etc.) 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.3. Adecuar a produción do texto 
escrito  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 

PLEB4.3 Completa un 

cuestionario detallado con 

información persoal, 

educativa ou laboral (por 

exemplo, para tomar parte 

nun concurso 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 



da información, entre outros, o reforzo 
ou a recuperación do tema. 

 

internacional, ou para 

solicitar unhas prácticas 

en empresas). 

B4.4. Utilizar con razoable corrección as 

estruturas morfosintácticas, os patróns 

discursivos e os elementos de conexión e 

de cohesión de uso común con fin de que 

o discurso estea ben organizado e 

cumpra adecuadamente a función 

PLEB4.4. Escribe,  nun  

formato convencional e en 

calquera soporte,  un  

currículo detallando e  

ampliando a información 

que considera relevante 

en relación co propósito e 

o destinatario específicos. 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.5. Presentar os textos propios, en 

soporte impreso ou dixital, de xeito 

coidado (con atención ás marxes, 

riscaduras, liñas dereitas, letra clara, etc.) 

atendendo non só á corrección 

ortográfica da palabra, senón tamén ao 

uso de maiúsculas e minúsculas, e signos 

de puntua. 

PLEB4.5 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. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC  

B4.6. Elaborar resumos e sintetizar 
información e argumentos partindo de 
diferentes fontes, e escribir notas 
recapitulativas, con claridade, 
exactitude, coherencia e fidelidade ao 
texto orixinal. 

. 

PLEB4.6. Elaborar 
resumos e sintetizar 
información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e 
escribir notas 
recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade 
ao texto orixinal. 

 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

  B4.7.  Escribir cartas formais e 
informais a persoas ligadas ao seu 
ámbito persoal e profesional nas que 
pide ou transmite información sinxela 
de carácter inmediato, salientando os 
aspectos que se consideran 
importantes, empregando a estrutura e 
características propias deste tipo de 
texto (cabeceira, despedida, sinatura, 
marxes, etc.). 

PLEB4.7. Escribe 
correspondencia 
persoal e participa en 
foros e blogs nos que 
transmite información e 
ideas sobre temas 
abstractos e concretos, 
comproba información 
e pregunta sobre 
problemas e explícaos 
con razoable precisión, 
e describe, de maneira 
detallada, ex- 
periencias, 
sentimentos, reaccións, 
feitos, plans e unha 
serie de temas 
concretos relacionados 
cos seus intereses ou a 
súa especialidade. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

   PLEB4.8.  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 
correspon- dencia, no 
ámbito público, 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
CCEC 

  CD 





educativo ou laboral, 
respectando as 
convencións formais e 
de cortesía propias 
deste tipo de textos. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

a) 

b) 

c) 

f) 

p) 

 

 Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: audición 
de palabras e 
identificación de la 
sílaba tónica. 

 Patrones gráficos 
e convencións 
ortográficas: a 
ortografía do novo 
vocabulario. 

Aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Audición sobre 

estilos de vida 'The 

man who sold his 

life'. Falar sobre as 

súas propias 

experiencias, facer 

unha lista de 

cousas que quere 

facer o alumno 

antes de cumprir 25 

anos, expresar 

como se sentiría en 

certas situacións, 

intercambio de 

preguntas e 

respostas, preparar 

un breve discurso, 

entrevistar a un 

compañeiro que 

pretende ser outra 

persoa que viviu 

experiencia 

extrema. 

Lectura dunha lista 

de experiencias que 

queren realizar 

dúas persoas 

(Things that I want 

to do before I'm 25). 

Lectura e 

comprensión dun 

texto sobre unha 

mala experiencia ( 

Trapped). Lectura 

dun texto sobre 

unha experiencia de 

voluntariado ( A 

Memorable Time).  

Redacción sobre 

unha mala 

experiencia que se 

B5.1. Discriminar e producir con certa 
fluidez    patróns    sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso común 
e máis específicos, recoñecendo e 
dándolles os significados e as 
intencións comunicativas desexados. 
poñentes fonéticos, léxicos, estruturais 
e funcionais básicos da lingua 
estranxeira, en contextos reais ou 
simulados de comunicación 

 

PLB5.1. Desenvólvese na 

maioría das actividades de 

aula facendo un uso 

espontáneo da lingua 

estranxeira; reflexiona 

sobre o propio proceso de 

adquisición da lingua e 

transfire á lingua 

estranxeira coñe- 

cementos e estratexias de 

comunicación adquiridas 

noutras linguas. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B5.2. Utilizar eficazmente os com 
poñentes fonéticos, léxicos, estruturais 
e funcionais básicos da lingua 
estranxeira, en contextos reais ou 
simulados de comunicación 

PLB5.2. Desenvólvese na 

maioría das actividades de 

aula facendo un uso 

espontáneo da lingua 

estranxeira; reflexiona 

sobre o propio proceso de 

adquisición da lingua e 

transfire á lingua 

estranxeira coñe- 

cementos e estratexias de 

comunicación adquiridas 

noutras linguas 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B5.3. Reproducir os patróns 
ortográficos, de puntuación e de forma- 
to de uso común, e algúns de carácter 
máis específico (por exemplo, 
indicacións para acoutar información, 
como parénteses ou guións), con 
corrección na maioría das ocasións; 
saber manexar procesadores de textos 
para resolver dúbidas ortográficas nos 
textos producidos en formato 
electrónico, e utilizar con eficacia as 
convencións de escritura que rexen na 
comunicación por internet. 

 

PLB5.3. Utiliza a lingua 

estranxei- ra como 

instrumento de acceso á 

información procedente de 

diversas fontes (biblioteca, 

internet, etc.) e como  

ferramenta  de  

aprendizaxe de contidos 

diversos, e, durante as 

actividades de aula, en 

situacións de 

comunicación reais ou 

simuladas, como medio 

de comunicación e 

entendemento entre 

persoas de procedencias, 

linguas e culturas 

distintas, evitando 

calquera tipo de 

discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e 

culturais. 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B5.4. Coñecer e aplicar os trazos 

socioculturais e sociolingüísticos 

salientables das comunidades en que se 

utiliza a lingua meta, e as súas diferenzas 

con respecto ás culturas propias, relativas 

a situa- cións cotiás e menos habituais no 

ámbito persoal, público, educativo e 

ocupacional ou laboral, sobre a estrutura 

socioeconómica, as relacións 

PLB5.4. Explica  valores  e  

com- portamentos propios 

dunha cultura a membros 

de outra diferente, 

consciente da importancia 

desta actividade de 

mediación intercultural. 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 



tivo ou sobre o 

primeiro día de 

colexio. 

Funcións                  

co municativas: 

descrición de 

experiencias 

persoais, 

intercambio de 

información persoal, 

descrición dunha 

experiencia 

memorable. 

Realización de 

intercambios 

comunicativos en 

parella ou grupo 

para e/ou practicar 

o vocabulario da 

unidade. Expresión 

de preferencias e 

opinións. 

Intercambio 

comunicativo sobre 

unha experiencia. 

Realización dun 

role-play. 

Comprensión dun 

texto sobre unha 

mala experiencia e 

identificación de 

información sobre 

esta. Identificación 

das características 

e expresións 

habituais nun texto 

narrativo. 

Comprensión de 

pequenos textos 

como actividade 

previa para a 

práctica de 

aspectos diversos. 

Elaboración dun 

texto narrativo 

seguindo a guía 

de redacción. 

 

 Léxico oral e 
escrito básico de 
uso común 
relativo a: 
Experiencias:-ed/ -
ing adjectives, 
secuenciadores, 
phrasal verbs. 
Preferencias: I like/ 

interpersoais, de xerarquía e entre 

grupos, o comportamento (posturas e 

acenos, expresións faciais, uso da voz, 

contacto visual e códigos proxémicos), as 

conven- cións sociais (actitudes, valores e 

tabús), os costumes e os usos, e actuar 

en consecuencia, adaptándose  

adecuadamente ás  características das 

persoas interlocutoras e da situación 

comunicativa na produción do texto oral e 

escrito 

B5.5. Amosar interese por establecer 
relacións entre a cultura propia e a 
cultura da lingua meta para cumprir o 
papel de intermediación cultural, e 
abordar con eficacia a resolución de 
malentendidos interculturais, 
esforzándose por superar 
comparacións ou xuízos 
estereotipados. 

 

PLB5.5. Coñece algúns 

aspectos significativos 

históricos xeográficos e de 

produción cultural dos 

países onde se fala a 

lingua estranxeira, 

obtendo a información 

por diferen tes medios, 

entre eles a biblioteca, 

internet e outras 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

CCL 

  CSC 
  CCEC 

B5.6. Utilizar con razoable 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 as 

funcións comunicativas 

PLB5.6. Produce textos 

orais e escritos en 

diferentes soportes 

suficientemente 

cohesivos, coherentes e 

adecuados ao propósito 

comunicativo. 

CCL 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B5.7. Coñecer e saber seleccionar e 

utilizar léxico oral e escrito común e máis 

especializado cando se conta con apoio 

visual ou contextual, relacionado cos 

propios intereses e as propias 

necesidades nos ámbitos persoal, 

público, educativo e ocupacional ou 

laboral, e expresións e modismos de uso 

habitual. 

PLB5.7. Exprésase 

oralmente e por escrito, 

en diferentes soportes, 

con certa densidade 

léxica, evitando 

repeticións innecesarias 

co uso de sinónimos e 

palabras de significado 

próximo, e recoñece un 

léxico máis especializado 

se conta con apoio visual 

ou contextual. 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B5.8. .  Resumir  ou  parafrasear un 
texto para facelo intelixible a quen 
necesita esta mediación por  
descoñecemento ou coñecemento in 

suficiente da lingua meta. 
 

PLEB5.8. Realiza 

actividades de mediación 

lingüística (reformula o 

sentido dun texto, oral ou 

escrito para facelo 

comprensible a persoas 

interlocutoras que 

descoñecen a lingua en 

que se produce, escribe o 

resumo dun debate oral 

ou un artigo lido noutra 

lingua, fai unha exposición 

oral a partir de notas, 

cambia de modalidade 

semiótica, como do texto 

ao esquema, etc.).  

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD  

 



I don’t like the idea 
of…; I’d lik/ I’d love 
to...; wouldn’t like 
to…; I’d prefer to/ 
I’d rather…Get, go, 
make % do. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: Past 

tenses: past simple & 

past continuous, present 

perfect, past perfect, 

would y used to.  

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 elemen- 

tos transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais  

PLEB5.9. Participa en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión 

de libros e películas, 

obras de teatro, etc.) nos 

que se utilizan varias lin 

guas e relacionados cos 

elementos transversais, 

evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e 

valora as competencias 

que posúe como persoa 

plurilingüe. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

CD 

 
  



Unit 2 - Tomorrow’s world 

 

OBXECTIVOS 
CONTIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE AVALiACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

c) 

f) 

 

 Estratexias de 
comprensión: 

identificación do 
tipo de 
información 
contida nas 
audicións sobre: 
películas de 
ciencia-ficción, 
predicións, 
conversacións, 
opinións 
persoais, 
tecnoloxía 3D, 
The Nazca Lines.. 

 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para 
comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
principais, os detalles relevantes ou 
a  información, as ideas e as opinións, 
tanto implícitas como explícitas do 
texto, se están claramente sinaladas. 

 

PLEB1.1. Nas actividades 

de aula, reflexiona sobre o 

seu proceso de 

compresión, axustándoo e 

mellorándoo se é o caso, 

sacando conclusións 

sobre a actitude do falante 

e sobre o contido, 

baseándose na entoación 

e na velocidade da fala; 

deducindo intencións a 

partir do volume da voz do 

falante; facendo 

anticipacións do que 

segue (palabra, frase, 

resposta, etc.), e intuíndo 

o que non se 

comprende e o que non 

se coñece mediante os 

propios coñecementos e 

as propias experiencias. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 

B1.2. Identificar as ideas principais, a 
información relevante e as 
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 como 
abstractos dentro do propio campo de 
especialización ou de interese, nos 
ámbitos persoal, público, educativo e 
ocupacional ou laboral, sempre que as 
condicións acústi- cas sexan boas e se 
poidan confirmar certos detalles. 

 

PLEB1.2. Comprende 

instrucións técnicas, 

dadas cara a cara ou por 

outros medios, relativas á 

realización  de  

actividades e  normas de 

seguridade no ámbito 

persoal (por exemplo, 

nunha instalación 

deportiva), público (por 

exemplo, nunha situación 

de emerxencia), educativo 

ou ocupacional (por 

exemplo, unha visita 

guiada a unha pinaco- 

teca, ou sobre o uso de 

máquinas, dispositivos 

electrónicos ou programas 

informáticos).  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

B1.3. Comprender o esencial de 
conversas ou debates reais entre 
varias persoas interlocutoras, e de 
descricións e narracións breves 
reproducidas por medio de dispositivos 
multimedia (radio, televisión, vídeo, 
internet, etc.), expresadas nunha 
linguaxe sen sentidos implícitos nin 
usos idiomáticos. 

 

PLEB1.3. Comprende,  

nunha conversa formal na 

que participa, no ámbito 

educativo ou ocupacional, 

información detallada e 

puntos de vista e opinións 

sobre temas da súa 

especialidade e relativos a 

actividades e 

procedementos cotiáns e 

menos habituais, sempre 

que poida expor 

preguntas para com- 

probar  que  comprendeu 

o  que  o interlocutor quixo 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 



dicir e conseguir 

aclaracións sobre algúns 

detalles.  

B1.4. Comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis 
relevantes de textos orais transmitidos 
por medios técnicos, claramente 
estruturados e en lingua estándar, 
articulados a velocidade lenta, sempre 
que as condicións acústicas sexan 
boas e se poida volver escoitar o que 
se dixo. 

 

PLEB1.4.  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 (por exemplo, 

unha presentación sobre a 

organización da 

universidade noutros 

países). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.5. Recoñecer as fórmulas de contacto 
social e as normas de cor- tesía, e as 
utilizadas para iniciar e terminar o 
discurso, así como a in ención 
comunicativa das persoas que as 
utilizan en situacións comunicativas 
variadas, relativas a temas coñecidos 
ou de interese persoal, emitidos en 
lingua estándar, nun rexistro neutro, 
formal ou informal, que conteñan 
variedade de expresións, estruturas e 
locucións idiomáticas frecuentes, e 
termos habituais e  cultos  de  uso  
común non especializados. 

. 

PLEB1.5. Comprende os 

puntos principais e 

detalles relevantes na 

maioría de programas de 

radio e televisión relativos 

a temas de 

interesepersoal ou da súa 

especialidade (por 

exemplo, entrevistas, 

documentais, series e 

películas), cando se 

articulan de forma relati- 

vamente lenta e cunha 

pronuncia clara e 

estándar, e que traten 

temas coñecidos ou do 

seu interese. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.6. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral as funcións 
e os significados específicos 
xeralmente asociados a diversas 
estru turas sintácticas de uso común, 
segundo o contexto de comunicación 
(por exemplo, unha estrutura 
interrogativa para dar unha orde). 

 

PLEB1.6. Identifica os 

puntos prin- cipais e 

detalles relevantes dunha 

conversa formal ou 

informal de certa duración 

entre dúas ou máis 

persoas interlocutoras, 

que se pro- duce ao seu 

ao redor, sempre que as 

condicións acústicas 

sexan boas, o discurso 

estea estruturado e non 

se faga un uso moi 

idiomático da lingua. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

  B1.7. Comprender a información 
esencial de conversas ou discu- sións 
en que se traten temas cotiáns xerais 
ou do seu interese (ne- cesidades 
materiais, sensacións físicas e 
sentimentos, opinións e experiencias 
persoais) relacionados co traballo, os 
estudos e o tempo de lecer, se as 
persoas participantes articulan con 
claridade, pausadamente e en lingua 
estándar, e se non hai interferencias 
acústicas. 

PLEB1.7. Identifica os 

puntos prin- cipais e 

detalles relevantes dunha 

conversa formal ou 

informal de certa duración 

entre dúas ou máis 

persoas interlocutoras, 

que se pro- duce ao seu 

ao redor, sempre que as 

condicións acústicas 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 



 sexan boas, o discurso 

estea estruturado e non 

se faga un uso moi 

idiomático da lingua. 

  B1.8. Recoñecer os significados e as 
intencións comunicativas expre- sas 
de patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso común 
e máis específicos, así como algunhas 
de carácter implícito (incluíndo o 
interese ou a indiferenza), cando a 
articulación é clara. 

 

PLEB1.8. Comprende, 

nunha con- versa informal 

ou nunha discusión na 

que participa, tanto de 

viva voz como por medios 

técnicos, información 

específica relevante sobre 

temas xerais ou do seu 

interese, e capta 

sentimentos como a 

sorpre- sa, o interese ou a 

indiferenza, sempre que 

as persoas 

interlocutoraseviten un 

uso moi idiomático da 

lingua e se non haxa 

interferencias acústicas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

  B1.9. Perseverar por acceder ao sentido 
do texto oral (cambiando o tipo de 
escoita, pedindo axuda ou escoitando 
varias veces os textos gravados) aínda 
que en ocasións e mesmo con 
frecuencia, as hipóteses de significado 
do texto oral non poidan ser 
verificadas con claridade. 

PLEB1.9. Entende, en 

transaccións e xestións 

cotiás e menos habituais, 

a  exposición dun  

problema ou a solicitude 

de información respecto 

desta (por exemplo, no 

caso dunha reclamación), 

sempre que poida pedir 

confirmación sobre algúns 

detalles. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 

b) 

c) 

f) 

 

Estrategxias de 

produción: 

preguntar e 

responder 

preguntas, 

anticipar e 

practicar o 

vocabulario da 

unidade, escoitar 

atentamente e 

dar a súa opinión. 

Realizar 

exercicios previos 

á comunicación 

oral como 

preparación..  

 

B2.1. Facer un uso consciente dos 

patróns sonoros acentuais, rítmicos e de 

entoación de carácter xeral, para 

expresar distintos significados segundo as 

demandas do contexto 

PLEB2.1. Participa con 

eficacia en conversas 

informais cara a cara ou 

por teléfono, ou por outros 

medios técnicos, nas que 

describe con cer- to 

detalle feitos, 

experiencias, sen- 

timentos e reaccións, 

soños, esperanzas e 

ambicións, e responde 

adecuadamente a 

sentimentos como a 

sorpresa, o interese ou a 

indiferenza; conta 

historias, así como o 

argumento de libros e 

películas, indicando as 

súas reaccións; ofrece e 

interésase por opinións 

persoais sobre temas do 

seu interese; fai 

comprensibles as súas 

opinións ou reaccións 

respecto das solucións 

posibles de problemas ou 

cuestiónsprácticas; 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 



expresa con amabilidade 

crenzas, acordos e 

desacordos, e explica e 

xustifica as súas opinións 

e os seus proxectos..  

B2.2. . Amosar a  fluidez necesaria 
para manter a comunicación e ga- 
rantir o obxectivo comunicativo 
principal da mensaxe, aínda que poida 
haber algunhas pausas, para buscar  
palabras  e  vacilacións na expresión 
dalgunhas ideas máis complexas. 

 

PLEB2.2.   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 (por 

exemplo, para facer 

reclamacións), expondo 

os seus razoamentos e 

puntos de vis- ta con 

claridade e seguindo as 

convencións 

socioculturais que 

demanda o contexto 

específico 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.3. Adecuar a produción do texto oral 

ás funcións comunicativas re- quiridas, 

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. 

PLEB2.3. Segue unha 

entrevista cun patrón 

estruturado de preguntas  

establecido con  

anterioridade, realizando 

preguntas complemen- 

tarias ou respondendo a 

elas, sempre que se 

manteñan dentro ámbito 

predicible da interacción). 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.4. Producir textos atendendo á súa 
planificación e utilizando estra- texias 
de comunicación como o uso de 
circunloquios, paráfrases ou 
substitucións léxicas que permiten 
sacar proveito dos medios lingüísticos 
dispoñibles. 

 

PLEB2.4. . Compensa as 

carencias lingüísticas con 

certa naturalidadee 

pedíndolle axuda ao seu 

interlocutor, e mediante 

procedementos 

lingüísticos, como a 

paráfrase ou a 

explicación, e 

paralingüísticos. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC  

B2.5. Construír textos coherentes e ben  
estruturados sobre temas de interese 
persoal, ou asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nun re- xistro formal, neutro 
ou informal, utilizando adecuadamente 
os recursos de cohesión máis 
comúns, e amosando un control 
razoable de expresións e estruturas, e 
un léxico de uso frecuente, de 
carácter tanto xeral como máis 
específico. 

 

PLEB2.5. Fai 

presentacións ben 

estruturadas e de certa 

duración sobre un tema 

educativo (por exemplo, o 

deseño dun aparello ou 

dispositivo, ou sobre unha 

obra artística ou literaria), 

coa suficiente claridade 

como para que se poida 

seguir sen dificultade a 

maior parte do tempo e 

cuxas ideas principais 

estean explicadas cunha 

razoable precisión, e 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 



responde a preguntas 

complementarias da 

audiencia formuladas con 

claridade e a velocidade 

normal.  

B2.6. 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 
(por exemplo, en tempos verbais, ou 
en referencias temporais ou espaciais) 
que conducen a malentendidos se a 
persoa interlocutora indica que hai un 
problema. 

 

PLEB2.6. . Inicia, mantén 

e finaliza 

espontaneamente con 

certa seguridade 

conversas e discusións 

cara a cara sobre temas 

cotiáns de interesepersoal 

ou pertinentes para a vida 

diaria, comunicándose 

cun repertorio lingüístico 

sinxelo, aínda que ás 

veces precise facer 

pausas para pensar o que 

quere dicir. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.7. Realizar  una  presentación oral 
planificada de certa lonxitude sobre 
temas xerais e educativos propios da 
idade e do nivel de estudos, nunha 
secuencia lineal, apoiándose en notas 
e elementos gráficos, e respondendo a 
preguntas complementarias de 
carácter previsíbel. 

 

  PLEB.2.7. Toma  parte  

adecuadamente,  aínda  

que  ás  veces  teña que 

pedir que lle repitan ou 

aclaren algunha dúbida, 

en conversas formais, 

entrevistas e reunións de 

carácter educativo ou 

ocupacional, 

intercambiando 

información relevante 

sobre aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de temas 

cotiáns e menos habituais 

nestes contextos, pedindo 

e dando instrucións ou 

solucións a problemas 

prácticos, expondo os 

seus puntos de vista con 

claridade, e xustificando 

con certo detalle e de 

maneira coherente  as  

súas  opinións,  os seus  

plans e  as  súas  

suxestións sobre futuras 

actuacións. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

  B2.8. Amosar certa flexibilidade na 
interacción polo que respecta aos 
mecanismos de toma e cesión do quenda 
de palabra, a colaboración coa persoa 
interlocutora e o mantemento da 
comunicación, aínda que poida que non 
sempre se faga de maneira acertada. 

  PLEB.2.8. Coopera na 

interacción verificando a 

comprensión propia e das 

demais persoas, e 

cooperando activamente 

na realización das tarefas 

de comunicación.

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 

b) 

c) 

f) 

m) 

n) 

Estratexias de 

comprensión: 

captar o 

significado xeral 

do texto, captar 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias adecuadas para com- prender 

o sentido xeral, a información esencial, os 

puntos principais, os detalles relevantes 

do texto, a información, as ideas e as 

opinións, tanto implícitas como explícitas, 

PLEB3.1. Nas actividades 

de aula, explica como 

utiliza diferentes 

estratexias para 

comprender o texto, como 

a identificación da 

  CCL 

  CAA 
  CSC 



ideas esenciais 

do texto, ler o 

texto completo 

antes de 

identificar 

detalles, 

preguntas acerca 

do textos a, 

buscar palabras 

no texto a través 

da súa definición, 

identificación de 

verbos reflexivos. 

claramente sinalizadas. intención comunicativa, a 

anticipación da in- 

formación a  partir  dos  

elementos textuais e non 

textuais, o uso do 

contexto, a aplicación de 

regras de formación de 

palabras para inferir 

significados ou o apoio na 

organización da 

información e no tipo de 

texto. 

B3.2. Distinguir tanto a función ou as 
funcións comunicativas principais do 
texto como as implicacións facilmente 
discernibles; apreciar as intencións 
comunicativas derivadas do uso de 
expoñentes das devanditas funcións, e 
identificar os propósitos comunicativos 
xerais asociados a distintos formatos, 
patróns e estios discursivos típicos. 

 

PLEB3.2. 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 

concre- tos sobre temas 

de actualidade ou do seu 

interese, redactados 

nunha variante estándar 

da lingua. 

  CCL 

  CAA 
  CCEC 

B3.3. Identificar as ideas principais, a 
información relevante e as 
implicacións xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados e  con 
estruturas lingüísticas de certa 
complexidade, nunha variedade de 
lingua estándar e que traten temas 
tanto abstractos como concretos 
dentro do propio campo de 
especialización ou interese, nos 
ámbitos persoal, público, educativo ou 
ocupacional ou laboral, sempre que se 
poidan reler as seccións difíciles. 

 

PLEB3.3. Entende,  en  

manuais, enciclopedias e 

libros de texto, en 

soporte tanto impreso 

como 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 

educativo ou ocupacional, 

en páxinas web e outros 

textos informativos 

oficiais, institucionais, ou 

corporativos. 

  CCL 
  CAA 

CCEC 

B3.4. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto escrito as fun- 
cións e os significados específicos 
xeralmente asociados a diversas 
estruturas sintácticas de uso común,  
segundo o  contexto  de  co 
municación (por exemplo, unha 
estrutura interrogativa para dar unha 
orde). 

  

PLEB3.4. . Comprende 

instrucións dunha certa 

extensión e complexidade 

dentro da súa área de 

interese ou da súa 

especialidade, sempre 

que poida volver ler as 

seccións difíciles (por 

exemplo, sobre cómo 

redactar un traballo 

educati- vo seguindo as 

convencións 

internacionais). 

  CCL 
  CAA 

B3.5. Ler con fluidez textos de ficción e PLEB3.5. Comprende 
  CCL 



literarios contemporáneos, auténticos ou 

adaptados, e relacionados cos propios 

intereses e as necesidades no ámbito 

persoal, público e educativo, ben 

estruturados en rexistro estándar da 

lingua, e escritos de xeito claro e sinxelo. 

información relevante en  

correspondencia formal 

de institucións públicas ou 

entidades privadas como 

universidades, empresas 

ou compañías de servizos 

(por exemplo, carta de 

admisión a un curso). 

  CSC 
  CCEC 

B3.6. Comprender correspondencia 

persoal breve en papel ou soporte dixital, 

redactada en lingua estándar e clara, que 

narre e describa acontecementos, 

sentimentos básicos ou desexos. 

PLEB3.6. . Entende 

detalles relevantes e  

implicacións de  anuncios 

e material de carácter 

publicitario sobre asuntos 

do seu interese persoal e 

educativo (por exemplo, 

folle.  

CCL 

 CSC 
 CCEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

a) 

b) 

c) 

f) 

 

 . Estratexias de 
produción: 

planificar o que 
se vai escribir 
(unha crítica dun 
libro ou unha 
película). No 
primeiro 
parágrafo unha 
introdución 
mencionando o 
títuos, autor ou 
director, os 
personaxes e 
onde ten lugar, 
en lle segundo 
parágrafo un 
resumo da 
historia, no 
terceiro parágrafo 
unha opinión 
sobre o libro ou 
película e no 
cuarto parágrafo 
as conclusións e 
recomendacións. 
Compleción dos 
pasos previos á 
redacción do 
texto: actividades 
preparatorias 
anteriores. 
Compleción dos 
pasos posteriores 
á redacción: 
reflexión sobre a 
calidade do 
escrito 

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as 
estratexias máis adecuadas para 
elaborar textos escritos de estrutura 
clara e de certa lonxitude, por 
exemplo, desenvolvendo os puntos  
principais  e  ampliándoos coa 
información necesaria, a partir dun 
guión previo. 

 

PLEB4.1. Escribe,  en  

calquera soporte, informes 

breves nos que dá 

información pertinente 

sobre un tema educativo, 

ocupacional, ou menos 

habitual (por exemplo, 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. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.2. Escribir, en calquera soporte, 
textos de estrutura clara sobre una 
serie de temas xerais e máis 
específicos relacionados cos propios 
intereses ou as especialidade, 
facendo descricións co suficiente 
detalle; redactando en palabras pro- 
pias, e organizando de maneira 
coherente, información e ideas ex- 
traídas 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. 

 

PLEB4.2.   Nas tarefas de 

expresión escrita, produce 

habitualmente tex- tos 

coherentes, con cohesión 

e adecuados aos fins 

funcionais, con razoable 

corrección tanto 

ortográfica  como  de  

puntuación, na  orde das 

palabras e na 

presentación do escrito 

(marxes, espazos de 

interliña, uso de 

maiúsculas e minúsculas, 

etc.) 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.3. Adecuar a produción do texto 
escrito  ás  funcións comunicativas 
requiridas, seleccionando, dentro dun 
repertorio de expoñentes habituais, os 
máis adecuados ao pro- pósito 
comunicativo, e os patróns discursivos 
típicos de presentación e organización 
da información, en- tre outros, o 

PLEB4.3 Completa un 

cuestionario detallado con 

información persoal, 

educativa ou laboral (por 

exemplo, para tomar parte 

nun concurso 

internacional, ou para 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 



reforzo ou a recupera- ción do tema. 
 

solicitar unhas prácticas 

en empresas). 

B4.4. Utilizar con razoable corrección as 

estruturas morfosintácticas, os patróns 

discursivos e os elementos de conexión e 

de cohesión de uso común con fin de que 

o discurso estea ben organizado e 

cumpra adecuadamente a función 

PLEB4.4. Escribe,  nun  

formato convencional e en 

calquera soporte,  un  

currículo detallando e  

ampliando a información 

que considera relevante 

en relación co propósito e 

o destinatario específicos. 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.5. Presentar os textos propios, en 

soporte impreso ou dixital, de xeito 

coidado (con atención ás marxes, 

riscaduras, liñas dereitas, letra clara, etc.) 

atendendo non só á corrección 

ortográfica da palabra, senón tamén ao 

uso de maiúsculas e minúsculas, e signos 

de puntua. 

PLEB4.5 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. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC  

B4.6. Elaborar resumos e sintetizar 
información e argumentos partindo de 
diferentes fontes, e escribir notas 
recapitulativas, con claridade, 
exactitude, coherencia e fidelidade ao 
texto orixinal. 

. 

PLEB4.6. Elaborar 
resumos e sintetizar 
información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e 
escribir notas 
recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade 
ao texto orixinal. 

 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

  B4.7.  Escribir cartas formais e 
informais a persoas ligadas ao seu 
ámbito persoal e profesional nas que 
pide ou transmite información sinxela 
de carácter inmediato, sa- lientando os 
aspectos que se consideran 
importantes, empregando a estrutura e 
características propias deste tipo de 
texto (cabeceira, despedida, sinatura, 
marxes, etc.). 

PLEB4.7. Escribe 
correspondencia 
persoal e participa en 
foros e blogs nos que 
transmite información e 
ideas sobre temas 
abstractos e concretos, 
comproba información 
e pregunta sobre 
problemas e explí- 
caos con razoable 
precisión, e describe, 
de maneira detallada, 
ex- periencias, 
sentimentos, reaccións, 
feitos, plans e unha 
serie de temas 
concretos relacionados 
cos seus intereses ou a 
súa especialidade. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

   PLEB4.8.  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 
correspon- dencia, no 
ámbito público, 
educativo ou laboral, 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
CCEC 

  CD 





respectando as con- 
vencións formais e de 
cortesía propias deste 
tipo de textos. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

a) 

b) 

c) 

f) 

p) 

 

 Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: a 
entoación  

 Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: a 
ortografía do novo 
vocabulario. 

Aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos: 

visualización dun 

vídeo sobre ciencia 

ficción, audición 

sobre a tecnoloxía 

3D, visualización 

dun vídeo sobre 

The Nazca Lines. 

Dar a súa opinión sobre 
películas que lle gustaría 
ver, facer predicións 
sobre o futuro, 
intercambio de preguntas 
e respostas sobre o 
futuro, realizar convites, 
contestacións a 
preguntas sobre un 
vídeo. 
 
Lectura e comprensión 
dun artigo sobre como se 
preparan algunhas 
persoas para situacións 
catastróficas ( End of the 
World), descricións de 
como serán algúns 
aspectos do futuro e 
unha crítica sobre un 
libro. 

Redacción dunha crítica 

literaria ou de cine. 

Funciones 
comunicativas: 
Audición de extractos de 
películas de ciencia-
ficción. Audición de 
varias predicións e 
anotación da información 
requirida. Visionado, 
audición e comprensión 
dun video mostrando 
dúas conversacións. 
Audición de catro 
opinións sobre libros e 
películas e compleción 
de frases. Audición de 
dous extractos de 
conversacións sobre a 

B5.1. Discriminar e producir con certa
 fluidez    patróns    sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de 
uso común e máis específicos, 
recoñecendo e dándolles os 
significados e as intencións 
comunicativas desexados. poñentes 
fonéticos, léxicos, estruturais e 
funcionais básicos da lingua 
estranxeira, en contextos reais ou 
simulados de comunicación 

 

PLB5.1. Desenvólvese na 

maioría das actividades de 

aula facendo un uso 

espontáneo da lingua 

estranxeira; reflexiona 

sobre o propio proceso de 

adquisición da lingua e 

transfire á lingua 

estranxeira coñe- 

cementos e estratexias de 

comunicación adquiridas 

noutras linguas. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 



tecnoloxía 3 D e 
resposta a preguntas de 
elección múltiple. 
Visionado, audición e 
comprensión dun video 
sobre The Nazca Lines. 
(SB páx. 33) 
Debate e expresión de 
opinións sobre os temas 
presentados, expresión 
de predicións, 
intercambio comunicativo 
sobre o futuro, 
realización dun role-play. 
. Comprensión de textos 
sobre películas de 
ciencia-ficción, 
identificación de 
información xeral e 
específica nun texto 
sobre o movemento 
Survivalist, comprensión 
de pequenos textos 
como actividade previa 
para a practica de 
aspectos diversos, 
identificación das 
características e 
expresións habituais 
nunha recensión literaria 
ou cinematográfica. 

Redacción dunha 

crítica literaria ou de 

cine. 

 

 

 Léxico oral e 
escrito básico de 
uso común 
relativo a: Futuro: 
cincia-ficción, 
relacións sociais no 
future (phrasal 
verbs- socializing), 
making 
arrangements. 
Reseñas literarias 
ou 
cinematográficas: 
vocabulario 
específico 
(beginning/ending, 
plot, characters, 
special effects, 
setting,…), 
adjectives,… 
Reflexive verbs. 
Uso de conectores 
para expresar 
finalidadee e 
consecuencia. 
Tempos de futuro 

 

 Estructuras 
sintáctico-
discursivas: 
Futuro: will, going 
to, present simple 



& continuous, 
future continuous, 
future perfect). 

 

  



Unit 3 - Entertainment 

 

OBXECTIVOS 
CONTIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE AVALiACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

c) 

f) 

 

 Estratexias de 
comprensión: 
Identificación do 
tipo de información 
contida nas 
audicións sobre: o 
ocio en Oxford, 
información contida 
nun podcast, un 
profile, o rap ‘Family 
Business’, Street 
culturue: Hip Hop. 

 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para 
comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
principais, os detalles relevantes ou 
a  información, as ideas e as opinións, 
tanto implícitas como explícitas do 
texto, se están claramente sinaladas. 

 

PLEB1.1. Nas actividades 

de aula, reflexiona sobre o 

seu proceso de 

compresión, axustándoo e 

mellorándoo se é o caso, 

sacando conclusións 

sobre a actitude do falante 

e sobre o contido, 

baseándose na entoación 

e na velocidade da fala; 

deducindo intencións a 

partir do volume da voz do 

falante; facendo 

anticipacións do que 

segue (palabra, frase, 

resposta, etc.), e intuíndo 

o que non se 

comprende e o que non 

se coñece mediante os 

propios coñecementos e 

as propias experiencias. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 

B1.2. Identificar as ideas principais, a 
información relevante e as 
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 como 
abstractos dentro do propio campo de 
especialización ou de interese, nos 
ámbitos persoal, público, educativo e 
ocupacional ou laboral, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e se 
poidan confirmar certos detalles. 

 

PLEB1.2. Comprende 

instrucións técnicas, 

dadas cara a cara ou por 

outros medios, relativas á 

realización  de  

actividades e  normas de 

seguridade no ámbito 

persoal (por exemplo, 

nunha instalación 

deportiva), público (por 

exemplo, nunha situación 

de emerxencia), educativo 

ou ocupacional (por 

exemplo, unha visita 

guiada a unha pinacoteca, 

ou sobre o uso de 

máquinas, dispositivos 

electrónicos ou programas 

informáticos).inmediata.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

B1.3. Comprender o esencial de 
conversas ou debates reais entre 
varias persoas interlocutoras, e de 
descricións e narracións breves 
reproducidas por medio de dispositi- 
vos multimedia (radio, televisión, 
vídeo, internet, etc.), expresadas 
nunha linguaxe sen sentidos implícitos 
nin usos idiomáticos. 

 

PLEB1.3. Comprende,  

nunha conversa formal na 

que participa, no ámbito 

educativo ou ocupacional, 

información detallada e 

puntos de vista e opinións 

sobre temas da súa 

especialidade e relativos a 

ac- tividades e 

procedementos cotiáns e 

menos habituais, sempre 

que poida expor 

preguntas para com- 

probar  que  comprendeu 

o  que  o interlocutor quixo 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 



dicir e conseguir 

aclaracións sobre algúns 

detalles.  

B1.4. Comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis 
relevantes de textos orais transmitidos 
por medios técnicos, claramente 
estruturados e en lingua estándar, 
articulados a velocidade lenta, sempre 
que as condicións acústicas sexan 
boas e se poida volver escoitar o que 
se dixo. 

 

PLEB1.4.  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 (por exemplo, 

unha presentación sobre a 

organización da 

universidade noutros 

países). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.5. Recoñecer as fórmulas de contacto 
social e as normas de cor- tesía, e as 
utilizadas para iniciar e terminar o 
discurso, así como a in- tención 
comunicativa das persoas que as 
utilizan en situacións comunicativas 
variadas, relativas a temas coñecidos 
ou de interese persoal, emitidos en 
lingua estándar, nun rexistro neutro, 
formal ou informal, que conteñan 
variedade de expresións, estruturas e 
locucións idiomáticas frecuentes, e 
termos habituais e  cultos  de  uso  
común non especializados. 

. 

PLEB1.5. Comprende os 

puntos principais e 

detalles relevantes na 

maioría de programas de 

radio e televisión relativos 

a temas de 

interesepersoal ou da súa 

especialidade (por 

exemplo, entrevistas, 

documentais, series e 

películas), cando se 

articulan de forma relati- 

vamente lenta e cunha 

pronuncia clara e 

estándar, e que traten 

temas coñecidos ou do 

seu interese. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.6. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral as funcións 
e os significados específicos 
xeralmente asociados a diversas 
estru turas sintácticas de uso común, 
segundo o contexto de comunicación 
(por exemplo, unha estrutura 
interrogativa para dar unha orde). 

 

PLEB1.6. Identifica os 

puntos prin- cipais e 

detalles relevantes dunha 

conversa formal ou 

informal de certa duración 

entre dúas ou máis 

persoas interlocutoras, 

que se pro- duce ao seu 

ao redor, sempre que as 

condicións acústicas 

sexan boas, o discurso 

estea estruturado e non 

se faga un uso moi 

idiomático da lingua. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

  B1.7. Comprender a información 
esencial de conversas ou discu- sións 
en que se traten temas cotiáns xerais 
ou do seu interese (necesidades 
materiais, sensacións físicas e 
sentimentos, opinións e experiencias 
persoais) relacionados co traballo, os 
estudos e o tempo de lecer, se as 
persoas participantes articulan con 
claridade, pausadamente e en lingua 
estándar, e se non hai interferencias 
acústicas. 

PLEB1.7. Identifica os 

puntos prin- cipais e 

detalles relevantes dunha 

conversa formal ou 

informal de certa duración 

entre dúas ou máis 

persoas interlocutoras, 

que se pro- duce ao seu 

ao redor, sempre que as 

condicións acústicas 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 



 sexan boas, o discurso 

estea estruturado e non 

se faga un uso moi 

idiomático da lingua. 

  B1.8. Recoñecer os significados e as 
intencións comunicativas expre- sas 
de patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso común 
e máis específicos, así como algunhas 
de carácter implícito (incluíndo o 
interese ou a indiferen- za), cando a 
articulación é clara. 

 

PLEB1.8. Comprende, 

nunha con- versa informal 

ou nunha discusión na 

que participa, tanto de 

viva voz como por medios 

técnicos, información 

específica relevante sobre 

temas xerais ou do seu 

interese, e capta 

sentimentos como a 

sorpre- sa, o interese ou a 

indiferenza, sempre que 

as persoas 

interlocutoraseviten un 

uso moi idiomático da 

lingua e se non haxa 

interferencias acústicas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

  B1.9. Perseverar por acceder ao sentido 
do texto oral (cambiando o tipo de 
escoita, pedindo axuda ou escoitando 
varias veces os textos gravados) aínda 
que en ocasións e mesmo con 
frecuencia, as hipóteses de significado 
do texto oral non poidan ser 
verificadas con claridade. 

PLEB1.9. Entende, en 

transaccións e xestións 

cotiás e menos habituais, 

a  exposición dun  

problema ou a solicitude 

de información respecto 

desta (por exemplo, no 

caso dunha reclamación), 

sempre que poida pedir 

confirmación sobre algúns 

detalles. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

Bloque 2. Producción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 

b) 

c) 

f) 

 

. Estratexias de 

produción: 

preguntar e 

responder 

preguntas, 

anticipar e 

practicar o 

vocabulario da 

unidade, escoitar 

atentamente e 

dar a súa opinión. 

Realizar 

exercicios previos 

á comunicación 

oral como 

preparación. 

B2.1. Facer un uso consciente dos 

patróns sonoros acentuais, rítmicos e de 

entoación de carácter xeral, para 

expresar distintos significados segundo as 

demandas do contexto 

PLEB2.1. Participa con 

eficacia en conversas 

informais cara a cara ou 

por teléfono, ou por outros 

medios técnicos, nas que 

describe con cer- to 

detalle feitos, 

experiencias, sen- 

timentos e reaccións, 

soños, esperanzas e 

ambicións, e responde 

adecuadamente a 

sentimentos como a 

sorpresa, o interese ou a 

indiferenza; conta 

historias, así como o 

argumento de libros e 

películas, indicando as 

súas reaccións; ofrece e 

interésase por opinións 

persoais sobre temas do 

seu interese; fai 

comprensibles as súas 

opinións ou reaccións 

respecto das solucións 

posibles de problemas ou 

cuestiónsprácticas; 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 



expresa con amabilidade 

crenzas, acordos e 

desacordos, e explica e 

xustifica as súas opinións 

e os seus proxectos..  

B2.2. . Amosar a  fluidez necesaria 
para manter a comunicación e ga- 
rantir o obxectivo comunicativo 
principal da mensaxe, aínda que poida 
haber algunhas pausas, para buscar  
palabras  e  vacilacións na expresión 
dalgunhas ideas máis complexas. 

 

PLEB2.2.   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 (por 

exemplo, para facer 

reclamacións), expondo 

os seus razoamentos e 

puntos de vis- ta con 

claridade e seguindo as 

convencións 

socioculturais que 

demanda o contexto 

específico 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.3. Adecuar a produción do texto oral 

ás funcións comunicativas re- quiridas, 

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. 

PLEB2.3. Segue unha 

entrevista cun patrón 

estruturado de preguntas  

establecido con  

anterioridade, realizando 

preguntas 

complementarias ou 

respondendo a elas, 

sempre que se manteñan 

dentro ámbito predicible 

da interacción). 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.4. Producir textos atendendo á súa 
planificación e utilizando estra- texias 
de comunicación como o uso de 
circunloquios, paráfrases ou 
substitucións léxicas que permiten 
sacar proveito dos medios lingüísticos 
dispoñibles. 

 

PLEB2.4. . Compensa as 

carencias lingüísticas con 

certa naturalidadee 

pedíndolle axuda ao seu 

interlocuor, e mediante 

procedementos 

lingüísticos, como a 

paráfrase ou a 

explicación, e 

paralingüísticos. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC  

B2.5. 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 amosando un control 
razoable de expresións e estruturas, e 
un léxico de uso frecuente, de 
carácter tanto xeral como máis 
específico. 

 

PLEB2.5. Fai 

presentacións ben 

estruturadas e de certa 

duración sobre un tema 

educativo (por exemplo, o 

deseño dun aparello ou 

dispositivo, ou sobre unha 

obra artística ou literaria), 

coa suficiente claridade 

como para que se poida 

seguir sen dificultade a 

maior parte do tempo e 

cuxas ideas principais 

estean explicadas cunha 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 



razoable precisión, e 

responde a preguntas 

complementarias da 

audiencia formuladas con 

claridade e a velocidade 

normal.  

B2.6. 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 
(por exemplo, en tempos verbais, ou 
en referencias temporais ou espaciais) 
que conducen a malentendidos se a 
persoa interlocutora indica que hai un 
problema. 

 

PLEB2.6. . Inicia, mantén 

e finaliza 

espontaneamente con 

certa seguridade 

conversas e discusións 

cara a cara sobre temas 

cotiáns de interesepersoal 

ou pertinentes para a vida 

diaria, comunicándose 

cun repertorio lingüístico 

sinxelo, aínda que ás 

veces precise facer 

pausas para pensar o que 

quere dicir. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.7. Realizar  una  presentación oral 
planificada de certa lonxitude sobre 
temas xerais e educativos propios da 
idade e do nivel de estudos, nunha 
secuencia lineal, apoiándose en notas 
e elementos gráficos, e respondendo a 
preguntas complementarias de 
carácter previsíbel. 

 

  PLEB.2.7. Toma  parte  

adecuadamente,  aínda  

que  ás  veces  teña que 

pedir que lle repitan ou 

aclaren algunha dúbida, 

en conversas formais, 

entrevistas e reunións de 

carácter educativo ou 

ocupacional, 

intercambiando 

información relevante 

sobre aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de temas 

cotiáns e menos habituais 

nestes contextos, pedindo 

e dando instrucións ou 

solucións a problemas 

prácticos, expondo os 

seus puntos de vista con 

claridade, e xustificando 

con certo detalle e de 

maneira coherente  as  

súas  opinións,  os seus  

plans e  as  súas  

suxestións sobre futuras 

actuacións. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

  B2.8. Amosar certa flexibilidade na 
interacción polo que respecta aos 
mecanismos de toma e cesión do quenda 
de palabra, a colaboración coa persoa 
interlocutora e o mantemento da 
comunicación, aínda que poida que non 
sempre se faga de maneira acertada. 

  PLEB.2.8. Coopera na 

interacción verificando a 

comprensión propia e das 

demais persoas, e 

cooperando activamente 

na realización das tarefas 

de comunicación.

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 

b) 

c) 

f) 

m) 

. Estratexias de 

comprensión: 

captar o significado 

xeral do texto, 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias adecuadas para com- prender 

o sentido xeral, a información esencial, os 

puntos principais, os detalles relevantes 

do texto, a información, as ideas e as 

PLEB3.1. Nas actividades 

de aula, explica como 

utiliza diferentes 

estratexias para 

comprender o texto, como 

  CCL 

  CAA 
  CSC 



n) inferir a opinión do 

autor sobre o tema 

tratado, captar 

ideas esenciais do 

texto, ler o texto 

completo antes de 

identificar detalles, 

preguntas acerca 

do textos a, buscar 

palabras no texto a 

través da súa 

definición., 

identificación de 

pronomes, 

encontrar 

significado dalgúns 

body idioms. 

opinións, tanto implícitas como explícitas, 

claramente sinalizadas. 

a identificación da 

intención comunicativa, a 

anticipación da in- 

formación a  partir  dos  

elementos textuais e non 

textuais, o uso do 

contexto, a aplicación de 

regras de formación de 

palabras para inferir 

significados ou o apoio na 

organización da 

información e no tipo de 

texto. 

B3.2. Distinguir tanto a función ou as 
funcións comunicativas princi- pais do 
texto como as implicacións facilmente 
discernibles; apreciar as intencións 
comunicativas derivadas do uso de 
expoñentes das devanditas funcións, e 
identificar os propó- sitos 
comunicativos xerais asociados a 
distintos formatos, patróns e estios 
discursivos típicos. 

 

PLEB3.2. 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 

concre- tos sobre temas 

de actualidade ou do seu 

interese, redactados 

nunha variante estándar 

da lingua. 

  CCL 

  CAA 
  CCEC 

B3.3. Identificar as ideas principais, a 
información relevante e as 
implicacións xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados e  con 
estruturas lingüísticas de certa 
complexidade, nunha variedade de 
lingua estándar e que traten temas 
tanto abstractos como concretos 
dentro do propio campo de 
especialización ou interese, nos 
ámbitos persoal, público, educativo ou 
ocupacional ou laboral, sempre que se 
poidan reler as seccións difíciles. 

 

PLEB3.3. Entende,  en  

manuais, enciclopedias e 

libros de texto, en 

soporte tanto impreso 

como 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 

educativo ou ocupacional, 

en páxinas web e outros 

textos informativos 

oficiais, institucionais, ou 

corporativos. 

  CCL 
  CAA 

CCEC 

B3.4. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto escrito as fun- 
cións e os significados específicos 
xeralmente asociados a diversas 
estruturas sintácticas de uso común,  
segundo o  contexto  de  co 
municación (por exemplo, unha es. 
trutura interrogativa para dar unha 
orde). 

  

PLEB3.4. . Comprende 

instrucións dunha certa 

extensión e complexidade 

dentro da súa área de 

interese ou da súa 

especialidade, sempre 

que poida volver ler as 

seccións difíciles (por 

exemplo, sobre cómo 

redactar un traballo 

educati- vo seguindo as 

convencións 

internacionais). 

  CCL 
  CAA 



B3.5. Ler con fluidez textos de ficción e 

literarios contemporáneos, auténticos ou 

adaptados, e relacionados cos propios 

intereses e as necesidades no ámbito 

persoal, público e educativo, ben 

estruturados en rexistro estándar da 

lingua, e escritos de xeito claro e sinxelo. 

PLEB3.5. Comprende 

información relevante en  

correspondencia formal 

de institucións públicas ou 

entidades privadas como 

universidades, empresas 

ou compañías de servizos 

(por exemplo, carta de 

admisión a un curso). 

  CCL 

  CSC 
  CCEC 

B3.6. Comprender correspondencia 

persoal breve en papel ou soporte dixital, 

redactada en lingua estándar e clara, que 

narre e describa acontecementos, 

sentimentos básicos ou desexos. 

PLEB3.6. . Entende 

detalles relevantes e  

implicacións de  anuncios 

e material de carácter 

publicitario sobre asuntos 

do seu interese persoal e 

educativo (por exemplo, 

folle.  

CCL 

 CSC 
 CCEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

a) 

b) 

c) 

f) 

 

Estratexias de 

produción: 

planificar o que se 

vai escribir. 

Compleción dos 

pasos previos á 

redacción do texto: 

actividades 

preparatorias 

anteriores. 

Compleción dos 

pasos posteriores á 

redacción: reflexión 

sobre a calidade do 

escrito 

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as 
estratexias máis adecuadas para 
elaborar textos escritos de estrutura 
clara e de certa lonxitude, por 
exemplo, desenvolvendo os puntos  
principais  e  ampliándoos coa 
información necesaria, a partir dun 
guión previo. 

 

PLEB4.1. Escribe,  en  

calquera soporte, informes 

breves nos que dá 

información pertinente 

sobre un tema educativo, 

ocupacional, ou menos 

habitual (por exemplo, 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. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.2. Escribir, en calquera soporte, 
textos de estrutura clara sobre una 
serie de temas xerais e máis 
específicos relacionados cos propios 
intereses ou as especialidade, 
facendo descricións co suficiente 
detalle; redactando en palabras 
propias, e organizando de maneira 
coherente, información e ideas ex- 
traídas 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. 

 

PLEB4.2.   Nas tarefas de 

expresión escrita, produce 

habitualmente tex- tos 

coherentes, con cohesión 

e adecuados aos fins 

funcionais, con razoable 

corrección tanto 

ortográfica  como  de  

puntuación, na  orde das 

palabras e na 

presentación do escrito 

(marxes, espazos de 

interliña, uso de 

maiúsculas e minúsculas, 

etc.) 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.3. Adecuar a produción do texto 
escrito  ás  funcións comunicativas 
requiridas, seleccionando, dentro dun 
repertorio de expoñentes habituais, os 
máis adecuados ao pro- pósito 
comunicativo, e os patróns discursivos 
típicos de presentación e organización 

PLEB4.3 Completa un 

cuestionario detallado con 

información persoal, 

educativa ou laboral (por 

exemplo, para tomar parte 

nun concurso 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 



da información, entre outros, o reforzo 
ou a recuperación do tema. 

 

internacional, ou para 

solicitar unhas prácticas 

en empresas). 

B4.4. Utilizar con razoable corrección as 

estruturas morfosintácticas, os patróns 

discursivos e os elementos de conexión e 

de cohesión de uso común con fin de que 

o discurso estea ben organizado e 

cumpra adecuadamente a función 

PLEB4.4. Escribe,  nun  

formato convencional e en 

calquera soporte,  un  

currículo detallando e  

ampliando a información 

que considera relevante 

en relación co propósito e 

o destinatario específicos. 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.5. Presentar os textos propios, en 

soporte impreso ou dixital, de xeito 

coidado (con atención ás marxes, 

riscaduras, liñas dereitas, letra clara, etc.) 

atendendo non só á corrección 

ortográfica da palabra, senón tamén ao 

uso de maiúsculas e minúsculas, e signos 

de puntua. 

PLEB4.5 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. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC  

B4.6. Elaborar resumos e sintetizar 
información e argumentos partindo de 
diferentes fontes, e escribir notas 
recapitulativas, con claridade, 
exactitude, coherencia e fidelidade ao 
texto orixinal. 

. 

PLEB4.6. Elaborar 
resumos e sintetizar 
información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e 
escribir notas 
recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade 
ao texto orixinal. 

 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

  B4.7.  Escribir cartas formais e 
informais a persoas ligadas ao seu 
ámbito persoal e profesional nas que 
pide ou transmite información sinxela 
de carácter inmediato, sa- lientando os 
aspectos que se consideran 
importantes, empregando a estrutura e 
características propias deste tipo de 
texto (cabeceira, despedida, sinatura, 
marxes, etc.). 

PLEB4.7. Escribe 
correspondencia 
persoal e participa en 
foros e blogs nos que 
transmite información e 
ideas sobre temas 
abstractos e concretos, 
comproba información 
e pregunta sobre 
problemas e explícaos 
con razoable precisión, 
e describe, de maneira 
detallada, ex- 
periencias, 
sentimentos, reaccións, 
feitos, plans e unha 
serie de temas 
concretos relacionados 
cos seus intereses ou a 
súa especialidade. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

   PLEB4.8.  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, 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
CCEC 

  CD 





educatvo ou laboral, 
respectando as 
convencións formais e 
de cortesía propias 
deste tipo de textos. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

a) 

b) 

c) 

f) 

p) 

 

 Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: o 
sonido schwa  

 Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: a 
ortografía do novo 
vocabulario. 

 Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
visualización dun 
vídeo sobre o ocio 
en Oxord, podcast 
sobre diferentes 
aspectos, perfil de 
Javier Bardem, rap 
de Kanye West, 
información acerca 
de Street culture: 
Hip Hop. 

 intercambio de 
preguntas e 
respostas, role-play 
sobre turismo, 
expresión do seu 
opnión persoal 
sobre o terror, 
contestación a 
preguntas sobre un 
artigo e a súa 
opinión persoal 
sobre este, debate, 
descrición dunha 
persoa á que 
admiran.discusión 
sobre os diferentes 
tipos de música. 

 . lectura e 
comprensión dun 
artigo sobre as 
amizades o terror 
(Who loves 
horror?), 
descricións de 
artigos que están 
prohibidos e un 
texto modelo sobre 
unha biografía 
(Adele). 

 redacción dunha 
bibliografía. 

Funcións 
comunicativas: 
visionado, audición e 
comprensión dun 
programa sobre ó ocio 
en Oxoford, audición de 
sete mini-diálogos e 
anotación da información 

B5.1. Discriminar e producir con certa
 fluidez    patróns    sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de 
uso común e máis específicos, 
recoñecendo e dándolles os 
significados e as intencións 
comunicativas desexados. poñentes 
fonéticos, léxicos, estruturais e 
funcionais básicos da lingua 
estranxeira, en contextos reais ou 
simulados de comunicación 

 

PLB5.1. Desenvólvese na 

maioría das actividades de 

aula facendo un uso 

espontáneo da lingua 

estranxeira; reflexiona 

sobre o propio proceso de 

adquisición da lingua e 

transfire á lingua 

estranxeira coñe- 

cementos e estratexias de 

comuni- cación adquiridas 

noutras linguas. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B5.2. Utilizar eficazmente os com 
poñentes fonéticos, léxicos, estruturais 
e funcionais básicos da lingua 
estranxeira, en contextos reais ou 
simulados de comunicación 

PLB5.2. Desenvólvese na 

maioría das actividades de 

aula facendo un uso 

espontáneo da lingua 

estranxeira; reflexiona 

sobre o propio proceso de 

adquisición da lingua e 

transfire á lingua 

estranxeira coñe- 

cementos e estratexias de 

comuni- cación adquiridas 

noutras linguas 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B5.3. Reproducir os patróns 
ortográficos, de puntuación e de forma- 
to de uso común, e algúns de carácter 
máis específico (por exemplo, 
indicacións para acoutar información, 
como parénteses ou guións), con 
corrección na maioría das ocasións; 
saber manexar procesadores de textos 
para resolver dúbidas ortográficas nos 
textos producidos en formato 
electrónico, e utilizar con eficacia as 
convencións de escritura que rexen na 
comunicación por internet. 

 

PLB5.3. Utiliza a lingua 

estranxei- ra como 

instrumento de acceso á 

información procedente de 

diversas fontes (biblioteca, 

internet, etc.) e como  

ferramenta  de  

aprendizaxe de contidos 

diversos, e, durante as 

actividades de aula, en 

situacións de 

comunicación reais ou 

simuladas, como medio 

de comunicación e 

entendemento entre 

persoas de procedencias, 

linguas e culturas 

distintas, evitando 

calquera tipo de 

discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e 

culturais. 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B5.4. Coñecer e aplicar os trazos 

socioculturais e sociolingüísticos 

salientables das comunidades en que se 

utiliza a lingua meta, e as súas diferenzas 

con respecto ás culturas propias, relativas 

a situa- cións cotiás e menos habituais no 

ámbito persoal, público, educativo e 

ocupacional ou laboral, sobre a estrutura 

socioeconómica, as rela- cións 

PLB5.4. Explica  valores  e  

com- portamentos propios 

dunha cultura a membros 

de outra diferente, 

consciente da importancia 

desta actividade de 

mediación intercultural. 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 



requirida, audición dun 
podcast e resposta ás 
preguntas formuladas, 
audición do rap 'Family 
Business' de Kanye Wst 
e comprensión 
exhaustiva da letra; 
visionado, audition e 
comrpensión dun video 
sobre Street Culture: Hip 
Hop. 
 
. Debate sobre os temas 
presenados e/ ou 
practicar o vocabulario 
da unidade expresión de 
opinións inercambio 
comunicativo sobre ocio, 
realización dun role-play 
sobre un turista e un 
local dun lugar. 

Comprensión e 

resposta a un 

cuestionario sobre 

ocio, identificar 

información xeral e 

específica nun texto 

sobre películas de 

terror, comprension 

pequenos textos, 

identificar as 

catacterísticas e 

expresións 

temporais de uso 

habitual nun texto 

bibliográfico. 

 

 

 Léxico oral e 
escrito básico de 
uso común 
relativo a: Ocio: 
video games, TV, 
Internet, books, 
films, music; body 
idioms, making 
suffestions. Texto 
biográfico: time 
expressions, talking 
about age (key 
phrases). Negative 
prefixes (+ 
adjective). Uso das 
expresions 
termporais. 

  

 Estructuras 
sintáctico-
discursivas: 
Adverbios e 
pronomes de 
relative. 
Diferenciación entre 
defining e non-
defining relative 

interpersoais, de xerarquía e entre 

grupos, o comportamento (posturas e 

acenos, expresións fa- ciais, uso da voz, 

contacto visual e códigos proxémicos), as 

conven- cións sociais (actitudes, valores e 

tabús), os costumes e os usos, e actuar 

en consecuencia, adaptándose  

adecuadamente ás  caracte- rísticas das 

persoas interlocutoras e da situación 

comunicativa na produción do texto oral e 

escrito 

B5.5. Amosar interese por estable- cer 
relacións entre a cultura propia e a 
cultura da lingua meta para cumprir o 
papel de intermediación cultural, e 
abordar con eficacia a resolución de 
malentendidos inter- culturais, 
esforzándose por superar 
comparacións ou xuízos estereoti- 
pados. 

 

PLB5.5. Coñece algúns 

aspectos significativos 

históricos xeográficos e de 

produción cultural dos 

países onde se fala a 

lingua estranxeira, 

obtendo a información 

por diferen tes medios, 

entre eles a biblioteca, 

internet e outras 

tecnoloxías da in- 

formación e da 

comunicación. 

CCL 

  CSC 
  CCEC 

B5.6. Utilizar con razoable 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 as 

funcións comunicativas 

PLB5.6. Produce textos 

orais e escritos en 

diferentes soportes 

suficientemente 

cohesivos, coherentes e 

adecuados ao propósito 

co- municativo. 

CCL 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B5.7. Coñecer e saber seleccionar e 

utilizar léxico oral e escrito común e máis 

especializado cando se con- ta con apoio 

visual ou contextual, relacionado cos 

propios intereses e as propias 

necesidades nos ámbitos persoal, 

público, educativo e ocupacional ou 

laboral, e expre- sións e modismos de uso 

habitual. 

PLB5.7. Exprésase 

oralmente e por escrito, 

en diferentes soportes, 

con certa densidade 

léxica, evitando 

repeticións innecesarias 

co uso de sinónimos e 

palabras de significado 

próximo, e recoñece un 

léxico máis especializado 

se conta con apoio visual 

ou contextual. 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B5.8. .  Resumir  ou  parafrasear un 
texto para facelo intelixible a quen 
necesita esta mediación por  des- 
coñecemento ou coñecemento in 

suficiente da lingua meta. 
 

PLEB5.8. Realiza 

actividades de mediación 

lingüística (reformula o 

sentido dun texto, oral ou 

escrito para facelo 

comprensible a persoas 

interlocutoras que 

descoñecen a lingua en 

que se produce, escribe o 

resumo dun debate oral 

ou un artigo lido noutra 

lingua, fai unha ex- 

posición oral a partir de 

notas, cambia de 

modalidade semiótica, 

como do texto ao 

esquema, etc.).  

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD  

 



clauses. 
Interiorización da 
omision do 
pronome relativo. 

 

B5.9 Participar en proxectos (ela- 

boración 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 elemen- tos 

transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais  

PLEB5.9. Participa en 

proxectos (elaboración de 

materiais multime- dia, 

folletos, carteis, recensión 

de libros e películas, 

obras de teatro, etc.) nos 

que se utilizan varias lin 

guas e relacionados cos 

elementos transversais, 

evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e 

valora as competencias 

que posúe como persoa 

plurilingüe. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

CD 

 
  



Unit 4 - Relationships 

 

OBXECTIVOS 
CONTIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE AVALiACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

c) 

f) 

 

 Estratexias de 
comprensión: 
identificación do 
tipo de información 
contida nas 
audicións sobre: 
prexuízos; amizade, 
respecto e valores 
na sociedade; ideas 
preconcibidas. 

 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para com- 
prender o sentido xeral, a información 
esencial, os puntos principais, os 
detalles relevantes ou a  información, 
as ideas e as opinións, tanto implícitas 
como explícitas do texto, se están 
claramente sinaladas. 

 

PLEB1.1. Nas actividades 

de aula, reflexiona sobre o 

seu proceso de 

compresión, axustándoo e 

mellorándoo se é o caso, 

sacando conclusións 

sobre a actitude do falante 

e sobre o contido, 

baseándose na entoación 

e na velocidade da fala; 

deducindo intencións a 

partir do volume da voz do 

falante; facendo 

anticipacións do que 

segue (palabra, frase, 

resposta, etc.), e intuín- 

do o que non se 

comprende e o que non 

se coñece mediante os 

propios coñecementos e 

as propias experiencias. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 

B1.2. Identificar as ideas principais, a 
información relevante e as 
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 como 
abstractos dentro do propio campo de 
especialización ou de interese, nos 
ámbitos persoal, público, educativo e 
ocupacional ou laboral, sempre que as 
condicións acústi- cas sexan boas e se 
poidan confirmar certos detalles. 

 

PLEB1.2. Comprende 

instrucións técnicas, 

dadas cara a cara ou por 

outros medios, relativas á 

realización  de  

actividades e  normas de 

seguridade no ámbito 

persoal (por exemplo, 

nunha instalación depor- 

tiva), público (por 

exemplo, nunha situación 

de emerxencia), educativo 

ou ocupacional (por 

exemplo, unha visita 

guiada a unha pinaco- 

teca, ou sobre o uso de 

máquinas, dispositivos 

electrónicos ou programas 

informáticos).inmediata.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

B1.3. Comprender o esencial de 
conversas ou debates reais entre 
varias persoas interlocutoras, e de 
descricións e narracións breves 
reproducidas por medio de dispositi- 
vos multimedia (radio, televisión, 
vídeo, internet, etc.), expresadas 
nunha linguaxe sen sentidos implícitos 
nin usos idiomáticos. 

 

PLEB1.3. Comprende,  

nunha conversa formal na 

que participa, no ámbito 

educativo ou ocupacional, 

información detallada e 

puntos de vista e opinións 

sobre temas da súa 

especialidade e relativos a 

actividades e 

procedementos cotiáns e 

menos habituais, sempre 

que poida expor 

preguntas para com- 

probar  que  comprendeu 

o  que  o interlocutor quixo 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 



dicir e conseguir 

aclaracións sobre algúns 

detalles.  

B1.4. Comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis 
relevantes de textos orais transmitidos 
por medios técnicos, claramente 
estruturados e en lingua estándar, 
articulados a velocidade lenta, sempre 
que as condicións acústicas sexan 
boas e se poida volver escoitar o que 
se dixo. 

 

PLEB1.4.  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 (por exemplo, 

unha presentación sobre a 

organización da 

universidade noutros 

países). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.5. Recoñecer as fórmulas de contacto 
social e as normas de cor- tesía, e as 
utilizadas para iniciar e terminar o 
discurso, así como a intención 
comunicativa das persoas que as 
utilizan en situacións comunicativas 
variadas, relativas a temas coñecidos 
ou de interese per- soal, emitidos en 
lingua estándar, nun rexistro neutro, 
formal ou informal, que conteñan 
variedade de expresións, estruturas e 
locucións idiomáticas frecuentes, e 
termos habituais e  cultos  de  uso  
común non especializados. 

. 

PLEB1.5. Comprende os 

puntos principais e 

detalles relevantes na 

maioría de programas de 

radio e televisión relativos 

a temas de 

interesepersoal ou da súa 

especialidade (por 

exemplo, entrevistas, 

documentais, series e 

películas), cando se 

articulan de forma relati- 

vamente lenta e cunha 

pronuncia clara e 

estándar, e que traten 

temas coñecidos ou do 

seu interese. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.6. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral as funcións 
e os significados específicos 
xeralmente asociados a diversas 
estru turas sintácticas de uso común, 
segundo o contexto de comunicación 
(por exemplo, unha estrutura 
interrogativa para dar unha orde). 

 

PLEB1.6. Identifica os 

puntos prin- cipais e 

detalles relevantes dunha 

conversa formal ou 

informal de certa duración 

entre dúas ou máis 

persoas interlocutoras, 

que se pro- duce ao seu 

ao redor, sempre que as 

condicións acústicas 

sexan boas, o discurso 

estea estruturado e non 

se faga un uso moi 

idiomático da lingua. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

  B1.7. Comprender a información 
esencial de conversas ou discu- sións 
en que se traten temas cotiáns xerais 
ou do seu interese (ne- cesidades 
materiais, sensacións físicas e 
sentimentos, opinións e experiencias 
persoais) relacionados co traballo, os 
estudos e o tempo de lecer, se as 
persoas participantes articulan con 
claridade, pausadamente e en lingua 
estándar, e se non hai interferencias 
acústicas. 

PLEB1.7. Identifica os 

puntos prin- cipais e 

detalles relevantes dunha 

conversa formal ou 

informal de certa duración 

entre dúas ou máis 

persoas interlocutoras, 

que se pro- duce ao seu 

ao redor, sempre que as 

condicións acústicas 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 



 sexan boas, o discurso 

estea estruturado e non 

se faga un uso moi 

idiomático da lingua. 

  B1.8. Recoñecer os significados e as 
intencións comunicativas expre- sas 
de patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso común 
e máis específicos, así como algunhas 
de carácter implícito (incluíndo o 
interese ou a indiferen- za), cando a 
articulación é clara. 

 

PLEB1.8. Comprende, 

nunha con- versa informal 

ou nunha discusión na 

que participa, tanto de 

viva voz como por medios 

técnicos, información 

específica relevante sobre 

temas xerais ou do seu 

interese, e capta 

sentimentos como a 

sorpre- sa, o interese ou a 

indiferenza, sempre que 

as persoas 

interlocutoraseviten un 

uso moi idiomático da 

lingua e se non haxa 

interferencias acústicas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

  B1.9. Perseverar por acceder ao sentido 
do texto oral (cambiando o tipo de 
escoita, pedindo axuda ou escoitando 
varias veces os textos gravados) aínda 
que en ocasións e mesmo con 
frecuencia, as hipóteses de significado 
do texto oral non poidan ser 
verificadas con claridade. 

PLEB1.9. Entende, en 

transaccións e xestións 

cotiás e menos habituais, 

a  exposición dun  

problema ou a solicitude 

de información respecto 

desta (por exemplo, no 

caso dunha reclamación), 

sempre que poida pedir 

confirmación sobre algúns 

detalles. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 

b) 

c) 

f) 

 

Estratexias de 

produción: 

preguntar e 

responder 

preguntas, anticipar 

e practicar o 

vocabulario da 

unidade, escoitar 

atentamente e dar a 

súa opinión. 

Realizar exercicios 

previos á 

comunicación oral 

como preparación. 

B2.1. Facer un uso consciente dos 

patróns sonoros acentuais, rítmicos e de 

entoación de carácter xeral, para 

expresar distintos significados segundo as 

demandas do contexto 

PLEB2.1. Participa con 

eficacia en conversas 

informais cara a cara ou 

por teléfono, ou por outros 

medios técnicos, nas que 

describe con cer- to 

detalle feitos, 

experiencias, sen- 

timentos e reaccións, 

soños, esperanzas e 

ambicións, e responde 

adecuadamente a 

sentimentos como a 

sorpresa, o interese ou a 

indiferenza; conta 

historias, así como o 

argumento de libros e 

películas, indicando as 

súas reaccións; ofrece e 

interésase por opinións 

persoais sobre temas do 

seu interese; fai 

comprensibles as súas 

opinións ou reaccións 

respecto das solucións 

posibles de problemas ou 

cuestiónsprácticas; 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 



expresa con amabilidade 

crenzas, acordos e 

desacordos, e explica e 

xustifica as súas opinións 

e os seus proxectos..  

B2.2. . Amosar a  fluidez necesaria 
para manter a comunicación e garantir 
o obxectivo comunicativo principal da 
mensaxe, aínda que poida haber 
algunhas pausas, para buscar  
palabras  e  vacilacións na expresión 
dalgunhas ideas máis complexas. 

 

PLEB2.2.   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 (por 

exemplo, para facer 

reclamacións), expondo 

os seus razoamentos e 

puntos de vis- ta con 

claridade e seguindo as 

convencións 

socioculturais que 

demanda o contexto 

específico 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.3. Adecuar a produción do texto oral 

ás funcións comunicativas re- quiridas, 

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. 

PLEB2.3. Segue unha 

entrevista cun patrón 

estruturado de preguntas  

establecido con  

anterioridade, realizando 

preguntas complemen- 

tarias ou respondendo a 

elas, sempre que se 

manteñan dentro ámbito 

predicible da interacción). 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.4. Producir textos atendendo á súa 
planificación e utilizando estra- texias 
de comunicación como o uso de 
circunloquios, paráfrases ou 
substitucións léxicas que permiten 
sacar proveito dos medios lingüísticos 
dispoñibles. 

 

PLEB2.4. . Compensa as 

carencias lingüísticas con 

certa naturalidadee 

pedíndolle axuda ao seu 

interlocutor, e mediante 

procedementos 

lingüísticos, como a 

paráfrase ou a 

explicación, e 

paralingüísticos. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC  

B2.5. Construír textos coherentes e ben  
estruturados sobre temas de interese 
persoal, ou asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nun re- xistro formal, neutro 
ou informal, utilizando adecuadamente 
os recursos de cohesión máis 
comúns, e amosando un control 
razoable de expresións e estruturas, e 
un léxico de uso frecuente, de 
carácter tanto xeral como máis 
específico. 

 

PLEB2.5. Fai 

presentacións ben 

estruturadas e de certa 

duración sobre un tema 

educativo (por exemplo, o 

deseño dun aparello ou 

dispositivo, ou sobre unha 

obra artística ou literaria), 

coa suficiente claridade 

como para que se poida 

seguir sen dificultade a 

maior parte do tempo e 

cuxas ideas principais 

estean explicadas cunha 

razoable precisión, e 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 



responde a preguntas 

complementarias da 

audiencia formuladas con 

claridade e a velocidade 

normal.  

B2.6. 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 
(por exemplo, en tempos verbais, ou 
en referencias temporais ou espaciais) 
que conducen a malentendidos se a 
persoa interlocutora indica que hai un 
problema. 

 

PLEB2.6. . Inicia, mantén 

e finaliza 

espontaneamente con 

certa seguridade 

conversas e discusións 

cara a cara sobre temas 

cotiáns de interesepersoal 

ou pertinentes para a vida 

diaria, comunicándose 

cun repertorio lingüístico 

sinxelo, aínda que ás 

veces precise facer 

pausas para pensar o que 

quere dicir. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.7. Realizar  una  presentación oral 
planificada de certa lonxitude sobre 
temas xerais e educativos propios da 
idade e do nivel de estudos, nunha 
secuencia lineal, apoiándose en notas 
e elementos gráficos, e respondendo a 
preguntas complementarias de 
carácter previsíbel. 

 

  PLEB.2.7. Toma  parte  

adecuadamente,  aínda  

que  ás  veces  teña que 

pedir que lle repitan ou 

aclaren algunha dúbida, 

en conversas formais, 

entrevistas e reunións de 

carácter educativo ou 

ocupacional, 

intercambiando 

información relevante 

sobre aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de temas 

cotiáns e menos habituais 

nestes contextos, pedindo 

e dando instrucións ou 

solucións a problemas 

prácticos, expondo os 

seus puntos de vista con 

claridade, e xustificando 

con certo detalle e de 

maneira coherente  as  

súas  opinións,  os seus  

plans e  as  súas  

suxestións sobre futuras 

actuacións. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

  B2.8. Amosar certa flexibilidade na 
interacción polo que respecta aos 
mecanismos de toma e cesión do quenda 
de palabra, a colaboración coa persoa 
interlocutora e o mantemento da 
comunicación, aínda que poida que non 
sempre se faga de maneira acertada. 

  PLEB.2.8. Coopera na 

interacción verificando a 

comprensión propia e das 

demais persoas, e 

cooperando activamente 

na realización das tarefas 

de comunicación.

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 

b) 

c) 

f) 

m) 

n) 

 Estratexias de 
comprensión: 
captar o significado 
xeral do texto, 
captar ideas 
esenciais do texto, 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias adecuadas para com- prender 

o sentido xeral, a información esencial, os 

puntos principais, os detalles relevantes 

do texto, a información, as ideas e as 

opinións, tanto implícitas como explícitas, 

PLEB3.1. Nas actividades 

de aula, explica como 

utiliza diferentes 

estratexias para 

comprender o texto, como 

a identificación da 

  CCL 

  CAA 
  CSC 



ler o texto completo 
antes de identificar 
detalles, preguntas 
acerca do textos e 

vocabulario. 

claramente sinalizadas. intención comunicativa, a 

anticipación da in- 

formación a  partir  dos  

elementos textuais e non 

textuais, o uso do 

contexto, a aplicación de 

regras de formación de 

palabras para inferir 

significados ou o apoio na 

organización da 

información e no tipo de 

texto. 

B3.2. Distinguir tanto a función ou as 
funcións comunicativas princi- pais do 
texto como as implicacións facilmente 
discernibles; apreciar as intencións 
comunicativas derivadas do uso de 
expoñentes das devanditas funcións, e 
identificar os propó- sitos 
comunicativos xerais asociados a 
distintos formatos, patróns e estios 
discursivos típicos. 

 

PLEB3.2. 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 

concre- tos sobre temas 

de actualidade ou do seu 

interese, redactados 

nunha variante estándar 

da lingua. 

  CCL 

  CAA 
  CCEC 

B3.3. Identificar as ideas principais, a 
información relevante e as 
implicacións xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados e  con 
estruturas lingüísticas de certa 
complexidade, nunha variedade de 
lingua estándar e que traten temas 
tanto abstractos como concretos 
dentro do propio campo de 
especialización ou interese, nos 
ámbitos persoal, público, educativo ou 
ocupacional ou laboral, sempre que se 
poidan reler as seccións difíciles. 

 

PLEB3.3. Entende,  en  

manuais, enciclopedias e 

libros de texto, en 

soporte tanto impreso 

como 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 

educativo ou ocupacional, 

en páxinas web e outros 

textos informativos 

oficiais, institucionais, ou 

corporativos. 

  CCL 
  CAA 

CCEC 

B3.4. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto escrito as fun- 
cións e os significados específicos 
xeralmente asociados a diversas 
estruturas sintácticas de uso común,  
segundo o  contexto  de  co 
municación (por exemplo, unha es. 
trutura interrogativa para dar unha 
orde). 

  

PLEB3.4. . Comprende 

instrucións dunha certa 

extensión e complexidade 

dentro da súa área de 

interese ou da súa 

especialidade, sempre 

que poida volver ler as 

seccións difíciles (por 

exemplo, sobre cómo 

redactar un traballo 

educati- vo seguindo as 

convencións 

internacionais). 

  CCL 
  CAA 

B3.5. Ler con fluidez textos de ficción e PLEB3.5. Comprende 
  CCL 



literarios contemporáneos, auténticos ou 

adaptados, e relacionados cos propios 

intereses e as necesidades no ámbito 

persoal, público e educativo, ben 

estruturados en rexistro estándar da 

lingua, e escritos de xeito claro e sinxelo. 

información relevante en  

correspondencia formal 

de institucións públicas ou 

entidades privadas como 

universidades, empresas 

ou compañías de servizos 

(por exemplo, carta de 

admisión a un curso). 

  CSC 
  CCEC 

B3.6. Comprender correspondencia 

persoal breve en papel ou soporte dixital, 

redactada en lingua estándar e clara, que 

narre e describa acontecementos, 

sentimentos básicos ou desexos. 

PLEB3.6. . Entende 

detalles relevantes e  

implicacións de  anuncios 

e material de carácter 

publicitario sobre asuntos 

do seu interese persoal e 

educativo (por exemplo, 

folle.  

CCL 

 CSC 
 CCEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

a) 

b) 

c) 

f) 

 

. Estratexias de 

produción: 

planificar o que se 

vai escribir (email) 

Compleción dos 

pasos previos á 

redacción do texto: 

actividades 

preparatorias 

anteriores. 

Compleción dos 

pasos posteriores á 

redacción: reflexión 

sobre a calidade do 

escrito 

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as 
estratexias máis adecuadas para 
elaborar textos escritos de estrutura 
clara e de certa lonxitude, por 
exemplo, desenvolvendo os puntos  
principais  e  ampliándoos coa 
información necesaria, a partir dun 
guión previo. 

 

PLEB4.1. Escribe,  en  

calquera soporte, informes 

breves nos que dá 

información pertinente 

sobre un tema educativo, 

ocupacional, ou menos 

habitual (por exemplo, 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. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.2. Escribir, en calquera soporte, 
textos de estrutura clara sobre una 
serie de temas xerais e máis 
específicos relacionados cos propios 
intereses ou as especialidade, 
facendo descricións co suficiente 
detalle; redactando en palabras 
propias, e organizando de maneira 
coherente, información e ideas ex- 
traídas 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. 

 

PLEB4.2.   Nas tarefas de 

expresión escrita, produce 

habitualmente textos 

coherentes, con cohesión 

e adecuados aos fins 

funcionais, con razoable 

corrección tanto 

ortográfica  como  de  

puntuación, na  orde das 

palabras e na 

presentación do escrito 

(marxes, espazos de 

interliña, uso de 

maiúsculas e minúsculas, 

etc.) 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.3. Adecuar a produción do texto 
escrito  ás  funcións comunicativas 
requiridas, seleccionando, dentro dun 
repertorio de expoñentes habituais, os 
máis adecuados ao pro- pósito 
comunicativo, e os patróns discursivos 
típicos de presentación e organización 
da información, entre outros, o reforzo 

PLEB4.3 Completa un 

cuestionario detallado con 

información persoal, 

educativa ou laboral (por 

exemplo, para tomar parte 

nun concurso 

internacional, ou para 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 



ou a recupera- ción do tema. 
 

solicitar unhas prácticas 

en empresas). 

B4.4. Utilizar con razoable corrección as 

estruturas morfosintácticas, os patróns 

discursivos e os elementos de conexión e 

de cohesión de uso común con fin de que 

o discurso estea ben organizado e 

cumpra adecuadamente a función 

PLEB4.4. Escribe,  nun  

formato convencional e en 

calquera soporte,  un  

currículo detallando e  

ampliando a información 

que considera relevante 

en relación co propósito e 

o destinatario específicos. 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.5. Presentar os textos propios, en 

soporte impreso ou dixital, de xeito 

coidado (con atención ás marxes, 

riscaduras, liñas dereitas, letra clara, etc.) 

atendendo non só á corrección 

ortográfica da palabra, senón tamén ao 

uso de maiúsculas e minúsculas, e signos 

de puntua. 

PLEB4.5 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. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC  

B4.6. Elaborar resumos e sintetizar 
información e argumentos partindo de 
diferentes fontes, e escribir notas 
recapitulativas, con claridade, 
exactitude, coherencia e fidelidade ao 
texto orixinal. 

. 

PLEB4.6. Elaborar 
resumos e sintetizar 
información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e 
escribir notas 
recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade 
ao texto orixinal. 

 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

  B4.7.  Escribir cartas formais e 
informais a persoas ligadas ao seu 
ámbito persoal e profesional nas que 
pide ou transmite información sinxela 
de carácter inmediato, salientando os 
aspectos que se consideran 
importantes, empregando a estrutura e 
características propias deste tipo de 
texto (cabeceira, despedida, sinatura, 
marxes, etc.). 

PLEB4.7. Escribe 
correspondencia 
persoal e participa en 
foros e blogs nos que 
transmite información e 
ideas sobre temas 
abstractos e concretos, 
comproba información 
e pregunta sobre 
problemas e explí- 
caos con razoable 
precisión, e describe, 
de maneira detallada, 
ex- periencias, 
sentimentos, reaccións, 
feitos, plans e unha 
serie de temas 
concretos relacionados 
cos seus intereses ou a 
súa especialidade. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

   PLEB4.8.  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, educati- 
vo ou laboral, 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
CCEC 

  CD 





respectando as 
convencións formais e 
de cortesía propias 
deste tipo de textos. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

a) 

b) 

c) 

f) 

p) 

 

 Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: 
Pronunciación de 
palabras e 
diferenciación da 
silaba tónica tengan 
ou non affixes. 

 Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: a 
ortografía do novo 
vocabulario. 

 Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
conversación sobre 
prexuízos, 
intercambio de 
opinións sobre 
relacións, 
comentario sobre o 
libro 'Sense and 
Sensibility'. 
 

 Lectura do texto 
'West Side Story', 
historia sobre o 
amor imposto, e 
extractos do a 
novela 'Sense and 
Sensibility'. 

 Redacción dun 
email informal. 

 
 . Funcións 

comunicativas: 
audicións dun texto 
ou visionado dun 
vídeo sobre 
prexuízos; audición 
dun texto e 
indentificación de 
vocabulario sobre 
aspectos de amista, 
respecto e valores; 
audición dun texto 
sbre ideas 
preconcibidas e 
sleccionar a 
resposta correcta; 
visionado dun vídeo 
sobre prexuízos e 
realización das 
actividades de 
comprensión. 

Realización dun 

intercambio 

comunicativo en 

grupo, sobre as 

imaxes ou título de 

cada sesión, para 

indentificar 

B5.1. Discriminar e producir con certa
 fluidez    patróns    sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de 
uso común e máis específicos, 
recoñecendo e dándolles os 
significados e as intencións 
comunicativas desexados. poñentes 
fonéticos, léxicos, estruturais e 
funcionais básicos da lingua 
estranxeira, en contextos reais ou 
simulados de comunicación 

 

PLB5.1. Desenvólvese na 

maioría das actividades de 

aula facendo un uso 

espontáneo da lingua 

estranxeira; reflexiona 

sobre o propio proceso de 

adquisición da lingua e 

transfire á lingua 

estranxeira coñe- 

cementos e estratexias de 

comunicación adquiridas 

noutras linguas. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B5.2. Utilizar eficazmente os com 
poñentes fonéticos, léxicos, estruturais 
e funcionais básicos da lingua 
estranxeira, en contextos reais ou 
simulados de comunicación 

PLB5.2. Desenvólvese na 

maioría das actividades de 

aula facendo un uso 

espontáneo da lingua 

estranxeira; reflexiona 

sobre o propio proceso de 

adquisición da lingua e 

transfire á lingua 

estranxeira coñe- 

cementos e estratexias de 

comunicación adquiridas 

noutras linguas 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B5.3. Reproducir os patróns 
ortográficos, de puntuación e de 
formato de uso común, e algúns de 
carácter máis específico (por exemplo, 
indicacións para acoutar información, 
como parénteses ou guións), con 
corrección na maioría das ocasións; 
saber manexar pro- cesadores de 
textos para resolver dúbidas 
ortográficas nos textos producidos en 
formato electrónico, e utilizar con 
eficacia as convencións de escritura 
que rexen na comunicación por 
internet. 

 

PLB5.3. Utiliza a lingua 

estranxeira como 

instrumento de acceso á 

información procedente de 

diversas fontes (biblioteca, 

internet, etc.) e como  

ferramenta  de  

aprendizaxe de contidos 

diversos, e, durante as 

actividades de aula, en 

situacións de 

comunicación reais ou 

simuladas, como medio 

de comunicación e 

entendemento entre 

persoas de procedencias, 

linguas e culturas 

distintas, evitando 

calquera tipo de 

discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e 

culturais. 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B5.4. Coñecer e aplicar os trazos 

socioculturais e sociolingüísticos 

salientables das comunidades en que se 

utiliza a lingua meta, e as súas diferenzas 

con respecto ás culturas propias, relativas 

a situa- cións cotiás e menos habituais no 

ámbito persoal, público, educativo e 

ocupacional ou laboral, sobre a estrutura 

socioeconómica, as rela- cións 

PLB5.4. Explica  valores  e  

com- portamentos propios 

dunha cultura a membros 

de outra diferente, 

consciente da importancia 

desta actividade de 

mediación intercultu- ral. 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 



vocabulario ou 

ideas coñecidas 

sobre o tema; 

expresión da 

opinión persoal a 

partir das preguntas 

formuladas; 

utilización das 

expresións 

presentadas no 

cadro key phrases 

para expresar 

acordo ou 

desconformidade. 

Lectura dun texto e 

identificación dos 

personaxes. 

Realización das 

actividades de 

comprensión e 

corrección conxunta 

na clase; lectura 

dunha enquisa 

sobre as relacións 

personais; 

realización das 

actividades de 

comprensión e 

corrección conxunta 

na clases; analise e 

identificación das 

características dun 

email informal. 

Observación da 

estrutura e o uso de 

linguaxe informal. 

 

 Léxico oral e 
escrito básico de 
uso común 
relativo a: Values 
(beautiful, dignified, 
discrimination, 
equality, grateful, 
humane, kind, loyal, 
racism, respect, 
trust). Idiomatic 
expressions (be 
bond of, be sick of, 
down in the dumps, 
eye meet, have 
something in 
common, in the 
doghouse, ose your 
head, lve at first 
sight, under the 
weather). 
Relationships (ask 
out, be in a 
relationship, break 
up with, flirt, get on 
well with, get to 
know, have 
children, have 
problems, make a 

interpersoais, de xerarquía e entre 

grupos, o comportamento (posturas e 

acenos, expresións fa- ciais, uso da voz, 

contacto visual e códigos proxémicos), as 

conven- cións sociais (actitudes, valores e 

tabús), os costumes e os usos, e actuar 

en consecuencia, adaptán- dose  

adecuadamente ás  caracte- rísticas das 

persoas interlocutoras e da situación 

comunicativa na produción do texto oral e 

escrito 

B5.5. Amosar interese por estable- cer 
relacións entre a cultura propia e a 
cultura da lingua meta para cumprir o 
papel de intermediación cultural, e 
abordar con eficacia a resolución de 
malentendidos inter- culturais, 
esforzándose por superar 
comparacións ou xuízos estereoti- 
pados. 

 

PLB5.5. Coñece algúns 

aspectos significativos 

históricos xeográficos e de 

produción cultural dos 

países onde se fala a 

lingua estranxeira, 

obtendo a información 

por diferen tes medios, 

entre eles a biblioteca, 

internet e outras 

tecnoloxías da in- 

formación e da 

comunicación. 

CCL 

  CSC 
  CCEC 

B5.6. Utilizar con razoable 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 as 

funcións comunicativas 

PLB5.6. Produce textos 

orais e escritos en 

diferentes soportes 

suficientemente 

cohesivos, coherentes e 

adecuados ao propósito 

co- municativo. 

CCL 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B5.7. Coñecer e saber seleccionar e 

utilizar léxico oral e escrito común e máis 

especializado cando se conta con apoio 

visual ou contextual, relacionado cos 

propios intereses e as propias 

necesidades nos ámbitos persoal, 

público, educativo e ocupacional ou 

laboral, e expresións e modismos de uso 

habitual. 

PLB5.7. Exprésase 

oralmente e por escrito, 

en diferentes soportes, 

con certa densidade 

léxica, evitando 

repeticións innecesarias 

co uso de sinónimos e 

palabras de significado 

próximo, e recoñece un 

léxico máis especializado 

se conta con apoio visual 

ou contextual. 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B5.8. .  Resumir  ou  parafrasear un 
texto para facelo intelixible a quen 
necesita esta mediación por  
descoñecemento ou coñecemento in 

suficiente da lingua meta. 
 

PLEB5.8. Realiza 

actividades de mediación 

lingüística (reformula o 

sentido dun texto, oral ou 

escrito para facelo 

comprensible a persoas 

interlocutoras que 

descoñecen a lingua en 

que se produce, escribe o 

resumo dun debate oral 

ou un artigo lido noutra 

lingua, fai unha exposición 

oral a partir de notas, 

cambia de modalidade 

semiótica, como do texto 

ao esquema, etc.).  

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD  

 



commitment). 
Phrasal verbs. 
Diferencias entre 
say e tell. Partículas 
conversacionales 
(so… then?/ Hey…/ 
Well…/ Oh yes…/ 
Aanyway…/ OK 
then/ Remember I 
told you…/ I almost 
forgot. 

 Estructuras 
sintáctico-
discursivas: 
Reported Speech. 
Diferencia de uso e 
significado entre 
say e tell. 

B5.9 Participar en proxectos (ela- 

boración 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 elemen- tos 

transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais  

PLEB5.9. Participa en 

proxectos (elaboración de 

materiais multime- dia, 

folletos, carteis, recensión 

de libros e películas, 

obras de teatro, etc.) nos 

que se utilizan varias lin 

guas e relacionados cos 

elementos transversais, 

evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e 

valora as competencias 

que posúe como persoa 

plurilingüe. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

CD 

 
  



Unit 5 - Behaviour 

 

OBXECTIVOS 
CONTIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE AVALiACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

c) 

f) 

 

Estratexias de 

comprensión: 

identificación do tipo de 

información contida nas 

audicións sobre: a 

terapia da risa, a 

linguaxe corporal, o 

control do medo. 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para 
comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
principais, os detalles relevantes ou 
a  información, as ideas e as opinións, 
tanto implícitas como explícitas do 
texto, se están claramente sinaladas. 

 

PLEB1.1. Nas actividades 

de aula, reflexiona sobre o 

seu proceso de 

compresión, axustándoo e 

mellorándoo se é o caso, 

sacando conclusións 

sobre a actitude do falante 

e sobre o contido, 

baseándose na entoación 

e na velocidade da fala; 

deducindo intencións a 

partir do vo- lume da voz 

do falante; facendo 

anticipacións do que 

segue (palabra, frase, 

resposta, etc.), e intuíndo 

o que non se 

comprende e o que non 

se coñece mediante os 

propios coñecementos e 

as propias experiencias. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 

B1.2. Identificar as ideas principais, a 
información relevante e as 
implicacións xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados e  con 
estruturas lingüísticas de certa 
complexidade, nunha variedade de 
lingua estándar e articulados a ve- 
locidade media ou normal, que traten 
de temas tanto concretos como 
abstractos dentro do propio campo de 
especialización ou de interese, nos 
ámbitos persoal, público, educativo e 
ocupacional ou laboral, sempre que as 
condicións acústi- cas sexan boas e se 
poidan con- firmar certos detalles. 

 

PLEB1.2. Comprende 

instrucións técnicas, 

dadas cara a cara ou por 

outros medios, relativas á 

realiza- ción  de  

actividades e  normas de 

seguridade no ámbito 

persoal (por exemplo, 

nunha instalación depor- 

tiva), público (por 

exemplo, nunha situación 

de emerxencia), educativo 

ou ocupacional (por 

exemplo, unha visita 

guiada a unha pinaco- 

teca, ou sobre o uso de 

máquinas, dispositivos 

electrónicos ou pro- 

gramas 

informáticos).inmediata.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

B1.3. Comprender o esencial de 
conversas ou debates reais entre 
varias persoas interlocutoras, e de 
descricións e narracións breves 
reproducidas por medio de dispositivos 
multimedia (radio, televisión, vídeo, 
internet, etc.), expresadas nunha 
linguaxe sen sentidos implícitos nin 
usos idiomáticos. 

 

PLEB1.3. Comprende,  

nunha conversa formal na 

que participa, no ámbito 

educativo ou ocupacional, 

información detallada e 

puntos de vista e opinións 

sobre temas da súa 

especialidade e relativos a 

ac- tividades e 

procedementos cotiáns e 

menos habituais, sempre 

que poida expor 

preguntas para com- 

probar  que  comprendeu 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 



o  que  o interlocutor quixo 

dicir e conseguir 

aclaracións sobre algúns 

detalles.  

B1.4. Comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis 
relevantes de textos orais transmitidos 
por medios técnicos, claramente 
estruturados e en lingua estándar, 
articulados a velocidade lenta, sempre 
que as condicións acústicas sexan 
boas e se poida volver escoitar o que 
se dixo. 

 

PLEB1.4.  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 (por exemplo, 

unha presentación sobre a 

organización da 

universidade noutros 

países). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.5. Recoñecer as fórmulas de contacto 
social e as normas de cor- tesía, e as 
utilizadas para iniciar e terminar o 
discurso, así como a intención 
comunicativa das persoas que as 
utilizan en situacións comunicativas 
variadas, relativas a temas coñecidos 
ou de interese persoal, emitidos en 
lingua estándar, nun rexistro neutro, 
formal ou informal, que conteñan 
variedade de expresións, estruturas e 
locucións idiomáticas frecuentes, e 
termos habituais e  cultos  de  uso  
común non especializados. 

. 

PLEB1.5. Comprende os 

puntos principais e 

detalles relevantes na 

maioría de programas de 

radio e televisión relativos 

a temas de 

interesepersoal ou da súa 

especialidade (por 

exemplo, entrevistas, 

documentais, series e 

películas), cando se 

articulan de forma relati- 

vamente lenta e cunha 

pronuncia clara e 

estándar, e que traten 

temas coñecidos ou do 

seu interese. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.6. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral as funcións 
e os significados específicos 
xeralmente asociados a diversas 
estru turas sintácticas de uso común, 
segundo o contexto de comunicación 
(por exemplo, unha estrutura 
interrogativa para dar unha orde). 

 

PLEB1.6. Identifica os 

puntos prin- cipais e 

detalles relevantes dunha 

conversa formal ou 

informal de certa duración 

entre dúas ou máis 

persoas interlocutoras, 

que se pro- duce ao seu 

ao redor, sempre que as 

condicións acústicas 

sexan boas, o discurso 

estea estruturado e non 

se faga un uso moi 

idiomático da lingua. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

  B1.7. Comprender a información 
esencial de conversas ou discu- sións 
en que se traten temas cotiáns xerais 
ou do seu interese (ne- cesidades 
materiais, sensacións físicas e 
sentimentos, opinións e experiencias 
persoais) relacionados co traballo, os 
estudos e o tempo de lecer, se as 
persoas participantes articulan con 
claridade, pausadamente e en lingua 
estándar, e se non hai interferencias 

PLEB1.7. Identifica os 

puntos prin- cipais e 

detalles relevantes dunha 

conversa formal ou 

informal de certa duración 

entre dúas ou máis 

persoas interlocutoras, 

que se pro- duce ao seu 

ao redor, sempre que as 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 



acústicas. 

 

condicións acústicas 

sexan boas, o discurso 

estea estruturado e non 

se faga un uso moi 

idiomático da lingua. 

  B1.8. Recoñecer os significados e as 
intencións comunicativas expresas de 
patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación de uso común e máis 
específicos, así como algunhas de 
carácter implícito (incluíndo o interese 
ou a indiferenza), cando a articulación 
é clara. 

 

PLEB1.8. Comprende, 

nunha con- versa informal 

ou nunha discusión na 

que participa, tanto de 

viva voz como por medios 

técnicos, información 

específica relevante sobre 

temas xerais ou do seu 

interese, e capta 

sentimentos como a 

sorpre- sa, o interese ou a 

indiferenza, sempre que 

as persoas 

interlocutoraseviten un 

uso moi idiomático da 

lingua e se non haxa 

interferencias acústicas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

  B1.9. Perseverar por acceder ao sentido 
do texto oral (cambiando o tipo de 
escoita, pedindo axuda ou escoitando 
varias veces os textos gravados) aínda 
que en ocasións e mesmo con 
frecuencia, as hipóteses de significado 
do texto oral non poidan ser 
verificadas con claridade. 

PLEB1.9. Entende, en 

transaccións e xestións 

cotiás e menos habituais, 

a  exposición dun  

problema ou a solicitude 

de información respecto 

desta (por exemplo, no 

caso dunha reclamación), 

sempre que poida pedir 

confirmación sobre algúns 

detalles. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 

b) 

c) 

f) 

 

Estratexias de 

produción: 

preguntar e 

responder 

preguntas, anticipar 

e practicar o 

vocabulario da 

unidade, escoitar 

atentamente e dar a 

súa opinión. 

Realizar exercicios 

previos á 

comunicación oral 

como preparación. 

 

B2.1. Facer un uso consciente dos 

patróns sonoros acentuais, rítmicos e de 

entoación de carácter xeral, para 

expresar distintos significados segundo as 

demandas do contexto 

PLEB2.1. Participa con 

eficacia en conversas 

informais cara a cara ou 

por teléfono, ou por outros 

medios técnicos, nas que 

describe con cer- to 

detalle feitos, 

experiencias, sen- 

timentos e reaccións, 

soños, esperanzas e 

ambicións, e responde 

adecuadamente a 

sentimentos como a 

sorpresa, o interese ou a 

indiferenza; conta 

historias, así como o 

argumento de libros e 

películas, indicando as 

súas reaccións; ofrece e 

interésase por opinións 

persoais sobre temas do 

seu interese; fai 

comprensibles as súas 

opinións ou reaccións 

respecto das solucións 

posibles de problemas ou 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 



cuestiónsprácticas; 

expresa con amabilidade 

crenzas, acordos e 

desacordos, e explica e 

xustifica as súas opinións 

e os seus proxectos..  

B2.2. . Amosar a  fluidez necesaria 
para manter a comunicación e ga- 
rantir o obxectivo comunicativo 
principal da mensaxe, aínda que poida 
haber algunhas pausas, para buscar  
palabras  e  vacilacións na expresión 
dalgunhas ideas máis complexas. 

 

PLEB2.2.   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 (por 

exemplo, para facer 

reclamacións), expondo 

os seus razoamentos e 

puntos de vis- ta con 

claridade e seguindo as 

convencións 

socioculturais que 

demanda o contexto 

específico 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.3. Adecuar a produción do texto oral 

ás funcións comunicativas re- quiridas, 

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. 

PLEB2.3. Segue unha 

entrevista cun patrón 

estruturado de preguntas  

establecido con  

anterioridade, realizando 

preguntas complemen- 

tarias ou respondendo a 

elas, sempre que se 

manteñan dentro ámbito 

predicible da interacción). 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.4. Producir textos atendendo á súa 
planificación e utilizando estratexias de 
comunicación como o uso de 
circunloquios, paráfrases ou 
substitucións léxicas que permiten 
sacar proveito dos medios lingüísticos 
dispoñibles. 

 

PLEB2.4. . Compensa as 

carencias lingüísticas con 

certa naturalidadee 

pedíndolle axuda ao seu 

interlocutor, e mediante 

procedementos 

lingüísticos, como a 

paráfrase ou a 

explicación, e 

paralingüísticos. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC  

B2.5. Construír textos coherentes e ben  
estruturados sobre temas de interese 
persoal, ou asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nun re- xistro formal, neutro 
ou informal, utilizando adecuadamente 
os recursos de cohesión máis 
comúns, e amosando un control 
razoable de expresións e estruturas, e 
un léxico de uso frecuente, de 
carácter tanto xeral como máis 
específico. 

 

PLEB2.5. Fai 

presentacións ben 

estruturadas e de certa 

duración sobre un tema 

educativo (por exemplo, o 

deseño dun aparello ou 

dispositivo, ou sobre unha 

obra artística ou literaria), 

coa suficiente claridade 

como para que se poida 

seguir sen dificultade a 

maior parte do tempo e 

cuxas ideas principais 

estean explicadas cunha 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 



razoable precisión, e 

responde a preguntas 

complementarias da 

audiencia formuladas con 

claridade e a velocidade 

normal.  

B2.6. 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 
(por exemplo, en tempos verbais, ou 
en referencias temporais ou espaciais) 
que conducen a malentendidos se a 
persoa interlocutora indica que hai un 
problema. 

 

PLEB2.6. . Inicia, mantén 

e finaliza 

espontaneamente con 

certa seguridade 

conversas e discusións 

cara a cara sobre temas 

cotiáns de interesepersoal 

ou pertinentes para a vida 

diaria, comunicándose 

cun repertorio lingüístico 

sinxelo, aínda que ás 

veces precise facer 

pausas para pensar o que 

quere dicir. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.7. Realizar  una  presentación oral 
planificada de certa lonxitude sobre 
temas xerais e educativos propios da 
idade e do nivel de estudos, nunha 
secuencia lineal, apoiándose en notas 
e elementos gráficos, e respondendo a 
preguntas complementarias de 
carácter previsíbel. 

 

  PLEB.2.7. Toma  parte  

adecuadamente,  aínda  

que  ás  veces  teña que 

pedir que lle repitan ou 

aclaren algunha dúbida, 

en conversas formais, 

entrevistas e reunións de 

carácter educativo ou 

ocupacional, 

intercambiando 

información relevante 

sobre aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de temas 

cotiáns e menos habituais 

nestes contextos, pedindo 

e dando instrucións ou 

solucións a problemas 

prácticos, expondo os 

seus puntos de vista con 

claridade, e xustificando 

con certo detalle e de 

maneira coherente  as  

súas  opinións,  os seus  

plans e  as  súas  

suxestións sobre futuras 

actuacións. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

  B2.8. Amosar certa flexibilidade na 
interacción polo que respecta aos 
mecanismos de toma e cesión do quenda 
de palabra, a colaboración coa persoa 
interlocutora e o mantemento da 
comunicación, aínda que poida que non 
sempre se faga de maneira acertada. 

  PLEB.2.8. Coopera na 

interacción verificando a 

comprensión propia e das 

demais persoas, e 

cooperando activamente 

na realización das tarefas 

de comunicación.

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 

b) 

c) 

f) 

m) 

Estratexias de 

comprensión: 

captar o significado 

xeral do texto, 

captar ideas 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias adecuadas para com- prender 

o sentido xeral, a información esencial, os 

puntos principais, os detalles relevantes 

do texto, a información, as ideas e as 

PLEB3.1. Nas actividades 

de aula, explica como 

utiliza diferentes 

estratexias para 

comprender o texto, como 

  CCL 

  CAA 
  CSC 



n) esenciais do texto, 

ler o texto completo 

antes de identificar 

detalles, preguntas 

acerca do textos a, 

buscar palabras no 

texto a través da 

súa definición, 

identificación de 

vocabulario. 

opinións, tanto implícitas como explícitas, 

claramente sinalizadas. 

a identificación da 

intención comunicativa, a 

anticipación da in- 

formación a  partir  dos  

elementos textuais e non 

textuais, o uso do 

contexto, a aplicación de 

regras de formación de 

palabras para inferir 

significados ou o apoio na 

organización da 

información e no tipo de 

texto. 

B3.2. Distinguir tanto a función ou as 
funcións comunicativas principais do 
texto como as implicacións facilmente 
discernibles; apreciar as intencións 
comunicativas derivadas do uso de 
expoñentes das devanditas funcións, e 
identificar os propósitos comunicativos 
xerais asociados a distintos formatos, 
patróns e estios discursivos típicos. 

 

PLEB3.2. 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 

concre- tos sobre temas 

de actualidade ou do seu 

interese, redactados 

nunha variante estándar 

da lingua. 

  CCL 

  CAA 
  CCEC 

B3.3. Identificar as ideas principais, a 
información relevante e as 
implicacións xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados e  con 
estruturas lingüísticas de certa 
complexidade, nunha variedade de 
lingua estándar e que traten temas 
tanto abstractos como concretos 
dentro do propio campo de 
especialización ou interese, nos 
ámbitos persoal, público, educativo ou 
ocupacional ou laboral, sempre que se 
poidan reler as seccións difíciles. 

 

PLEB3.3. Entende,  en  

manuais, enciclopedias e 

libros de texto, en 

soporte tanto impreso 

como 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 

educativo ou ocupacional, 

en páxinas web e outros 

textos informativos 

oficiais, institucionais, ou 

corporativos. 

  CCL 
  CAA 

CCEC 

B3.4. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto escrito as fun- 
cións e os significados específicos 
xeralmente asociados a diversas 
estruturas sintácticas de uso común,  
segundo o  contexto  de  co 
municación (por exemplo, unha es. 
trutura interrogativa para dar unha 
orde). 

  

PLEB3.4. . Comprende 

instrucións dunha certa 

extensión e complexidade 

dentro da súa área de 

interese ou da súa 

especialidade, sempre 

que poida volver ler as 

seccións difíciles (por 

exemplo, sobre cómo 

redactar un traballo 

educati- vo seguindo as 

convencións 

internacionais). 

  CCL 
  CAA 



B3.5. Ler con fluidez textos de ficción e 

literarios contemporáneos, auténticos ou 

adaptados, e relacionados cos propios 

intereses e as necesidades no ámbito 

persoal, público e educativo, ben 

estruturados en rexistro estándar da 

lingua, e escritos de xeito claro e sinxelo. 

PLEB3.5. Comprende 

información relevante en  

correspondencia formal 

de institucións públicas ou 

entidades privadas como 

universidades, empresas 

ou compañías de servizos 

(por exemplo, carta de 

admisión a un curso). 

  CCL 

  CSC 
  CCEC 

B3.6. Comprender correspondencia 

persoal breve en papel ou soporte dixital, 

redactada en lingua estándar e clara, que 

narre e describa acontecementos, 

sentimentos básicos ou desexos. 

PLEB3.6. . Entende 

detalles relevantes e  

implicacións de  anuncios 

e material de carácter 

publicitario sobre asuntos 

do seu interese persoal e 

educativo (por exemplo, 

folle.  

CCL 

 CSC 
 CCEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

a) 

b) 

c) 

f) 

 

Estratexias de 

produción: planificar 

o que se vai escribir 

(email) seguindo 

facendo a writing 

guide unha correcta 

planificación do 

email Compleción 

dos pasos previos á 

redacción do texto: 

actividades 

preparatorias 

anteriores. 

Compleción dos 

pasos posteriores á 

redacción: reflexión 

sobre a calidade do 

escrito 

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as 
estratexias máis adecuadas para 
elaborar textos escritos de estrutura 
clara e de certa lonxitude, por 
exemplo, desenvolvendo os puntos  
principais  e  ampliándoos coa 
información necesaria, a partir dun 
guión previo. 

 

PLEB4.1. Escribe,  en  

calquera soporte, informes 

breves nos que dá 

información pertinente 

sobre un tema educativo, 

ocupacional, ou menos 

habitual (por exemplo, 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. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.2. Escribir, en calquera soporte, 
textos de estrutura clara sobre una 
serie de temas xerais e máis 
específicos relacionados cos propios 
intereses ou as especialidade, 
facendo descricións co suficiente 
detalle; redactando en palabras 
propias, e organizando de maneira 
coherente, información e ideas ex- 
traídas 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. 

 

PLEB4.2.   Nas tarefas de 

expresión escrita, produce 

habitualmente textos 

coherentes, con cohesión 

e adecuados aos fins 

funcionais, con razoable 

corrección tanto 

ortográfica  como  de  

puntuación, na  orde das 

palabras e na 

presentación do escrito 

(marxes, espazos de 

interliña, uso de 

maiúsculas e minúsculas, 

etc.) 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.3. Adecuar a produción do texto 
escrito  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 

PLEB4.3 Completa un 

cuestionario detallado con 

información persoal, 

educativa ou laboral (por 

exemplo, para tomar parte 

nun concurso 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 



da información, entre outros, o reforzo 
ou a recupera- ción do tema. 

 

internacional, ou para 

solicitar unhas prácticas 

en empresas). 

B4.4. Utilizar con razoable corrección as 

estruturas morfosintácticas, os patróns 

discursivos e os elementos de conexión e 

de cohesión de uso común con fin de que 

o discurso estea ben organizado e 

cumpra adecuadamente a función 

PLEB4.4. Escribe,  nun  

formato convencional e en 

calquera soporte,  un  

currículo detallando e  

ampliando a información 

que considera relevante 

en relación co propósito e 

o destinatario específicos. 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.5. Presentar os textos propios, en 

soporte impreso ou dixital, de xeito 

coidado (con atención ás marxes, 

riscaduras, liñas dereitas, letra clara, etc.) 

atendendo non só á corrección 

ortográfica da palabra, senón tamén ao 

uso de maiúsculas e minúsculas, e signos 

de puntua. 

PLEB4.5 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. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC  

B4.6. Elaborar resumos e sintetizar 
información e argumentos partindo de 
diferentes fontes, e escribir notas 
recapitulativas, con claridade, 
exactitude, coherencia e fidelidade ao 
texto orixinal. 

. 

PLEB4.6. Elaborar 
resumos e sintetizar 
información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e 
escribir notas 
recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade 
ao texto orixinal. 

 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

  B4.7.  Escribir cartas formais e 
informais a persoas ligadas ao seu 
ámbito persoal e profesional nas que 
pide ou transmite información sinxela 
de carácter inmediato, sa- lientando os 
aspectos que se consideran 
importantes, empregando a estrutura e 
características propias deste tipo de 
texto (cabeceira, despedida, sinatura, 
marxes, etc.). 

PLEB4.7. Escribe 
correspondencia 
persoal e participa en 
foros e blogs nos que 
transmite información e 
ideas sobre temas 
abstractos e concretos, 
comproba información 
e pregunta sobre 
problemas e explícaos 
con razoable precisión, 
e describe, de maneira 
detallada, ex- 
periencias, 
sentimentos, reaccións, 
feitos, plans e unha 
serie de temas 
concretos relacionados 
cos seus intereses ou a 
súa especialidade. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

   PLEB4.8.  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 
correspon- dencia, no 
ámbito público, 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
CCEC 

  CD 





educativo ou laboral, 
respectando as 
convencións formais e 
de cortesía propias 
deste tipo de textos. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

a) 

b) 

c) 

f) 

p) 

 

 Patróns sonoros, 
acentuales, 
rítmicos e de 
entoación: 
Diferenciación da 
entoación crecente 
e decrecente en 
oracións. 

 Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: a 
ortografía do novo 
vocabulario. 

 Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
identificación do 
tipo de información 
contida nas 
audicións sobre: a 
terapia da risa, a 
linguaxe corporal, o 
control do medo. 
 

 a linguaxe corporal, 
os modais, role-play 
sobre unha 
situación de 
socialización cotiá,: 
lectura e 
comprensión dun 
artigo sobre os 
beneficios da risa 
(Smile... and the 
world smiles with 
you) e sobre os 
modais (Mind your 
manners). 

redacción dun email 

Funcións 
comunicativas: audición 
dun texto ou visioando 
dun vídeo sobre a 
terapia da risa, audición 
dun texto e identificación 
do vocabulario sobre 
aspectos da linguaxe 
corporal, audición dun 
texto sobre o control do 
medo e seleccionar a 
resposta correcta. 
 
conversación sobre a 
linguaxe corporal, 
intercambio de opinións 
acerca dos modais (que 
é aceptable, que non o é, 
como cambian 
dependendo do país...), 
levar a cabo un diálogo 
sobre unha situación 
cotiá. 

B5.1. Discriminar e producir con certa
 fluidez    patróns    sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de 
uso común e máis específicos, 
recoñecendo e dándolles os 
significados e as intencións 
comunicativas desexados. poñentes 
fonéticos, léxicos, estruturais e 
funcionais básicos da lingua 
estranxeira, en contextos reais ou 
simulados de comunicación 

 

PLB5.1. Desenvólvese na 

maioría das actividades de 

aula facendo un uso 

espontáneo da lingua 

estranxeira; reflexiona 

sobre o propio proceso de 

adquisición da lingua e 

transfire á lingua 

estranxeira coñe- 

cementos e estratexias de 

comuni- cación adquiridas 

noutras linguas. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 



Observación dun cadro 
con imaxes para facilitar 
a comprensión lectora 
(Matching) ler textos 
sobre body language. 
Realización das 
actividades de 
comprensión e corrixir de 
forma conxunta na 
clase.; identificación das 
características do tipo de 
texto estudado: realizar 
un resumo; lectura dun 
texto sobre a importancia 
social de manter as 
formas.  
 
Realización das 
actividades de 
comprensión e corrixir de 
forma conxunta na clase; 
análise de varios 
modeos de emails. 
Realización das 
actividades de 
comprensión e corrixir de 
forma conxunta na clase. 

 Redacción dun 
email. 

 Léxico oral e 
escrito básico de 
uso común 
relativo a: 
Attitudes: 
aggressive, 
assertiveness, 
confidence, 
defensiveness, 
frustration, 
generosity, guilt, 
happiness, 
impatience, 
importance, 
innocence, 
intelligence, 
laziness, modesty, 
nervousness, 
reliability, safety, 
shyness, sincerity. 
Gestures and 
manners: apologize, 
bow, catch 
somebody’s eye, 
greet, hold hands, 
hug, kiss, queue, 
shake hands, 
sneeze, touch, 
wave. Cognates 
and non-cognates: 
culture, laughter, 
stress, weapon, 
yoga, fake, 
strengthen. Uso de 
each other/ one 
another. Diferencias 
entre could/ 
managed to/ was 
able to. Offers and 
requests: I’ll just… ; 
Would you like…; 
That’s kind…; Shall 
I…; Do you mind 
if… En emails 
formales: I would be 



grateful if…; I was 
wondering if it 
would be possible 
to…; I appreciate 
your assistance…; I 
look forward to 
hearing frm you. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas: Uso dos 

verbos modais (expresar 

obriga, prohibición, 

consello, posibilidade ou 

seguridade sobre o que 

se fala). 

 
  



Unit 6 – Design and technology 

 

OBXECTIVOS 
CONTIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE AVALiACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

c) 

f) 

 

 Estratexias de 
comprensión: 
identificación do 
tipo de información 
contida nas 
audicións sobre: un 
textos que describe 
dez obxectivos, voz 
pasiva, cadro key 
skill, unha canción.  

 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para 
comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
principais, os detalles relevantes ou 
a  información, as ideas e as opinións, 
tanto implícitas como explícitas do 
texto, se están claramente sinaladas. 

 

PLEB1.1. Nas actividades 

de aula, reflexiona sobre o 

seu proceso de 

compresión, axustándoo e 

mellorándoo se é o caso, 

sacando conclusións 

sobre a actitude do falante 

e sobre o contido, 

baseándose na entoación 

e na velocidade da fala; 

deducindo intencións a 

partir do vo-lume da voz 

do falante; facendo 

anticipacións do que 

segue (palabra, frase, 

resposta, etc.), e intuíndo 

o que non se 

comprende e o que non 

se coñece mediante os 

propios coñecementos e 

as propias experiencias. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 

B1.2. Identificar as ideas principais, a 
información relevante e as 
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 como 
abstractos dentro do propio campo de 
especialización ou de interese, nos 
ámbitos persoal, público, educativo e 
ocupacional ou laboral, sempre que as 
condicións acústi- cas sexan boas e se 
poidan con- firmar certos detalles. 

 

PLEB1.2. Comprende 

instrucións técnicas, 

dadas cara a cara ou por 

outros medios, relativas á 

realización  de  

actividades e  normas de 

seguridade no ámbito 

persoal (por exemplo, 

nunha instalación depor- 

tiva), público (por 

exemplo, nunha situación 

de emerxencia), educativo 

ou ocupacional (por 

exemplo, unha visita 

guiada a unha pinaco- 

teca, ou sobre o uso de 

máquinas, dispositivos 

electrónicos ou pro- 

gramas 

informáticos).inmediata.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

B1.3. Comprender o esencial de 
conversas ou debates reais entre 
varias persoas interlocutoras, e de 
descricións e narracións breves 
reproducidas por medio de dispositi- 
vos multimedia (radio, televisión, 
vídeo, internet, etc.), expresadas 
nunha linguaxe sen sentidos implícitos 
nin usos idiomáticos. 

 

PLEB1.3. Comprende,  

nunha conversa formal na 

que participa, no ámbito 

educativo ou ocupacional, 

información detallada e 

puntos de vista e opinións 

sobre temas da súa 

especialidade e relativos a 

actividades e 

procedementos cotiáns e 

menos habituais, sempre 

que poida expor 

preguntas para comprobar  

que  comprendeu o  que  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 



o interlocutor quixo dicir e 

conseguir aclaracións 

sobre algúns detalles.  

B1.4. Comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis 
relevantes de textos orais transmitidos 
por medios técnicos, claramente 
estruturados e en lingua estándar, 
articulados a velocidade lenta, sempre 
que as condicións acústicas sexan 
boas e se poida volver escoitar o que 
se dixo. 

 

PLEB1.4.  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 (por exemplo, 

unha presentación sobre a 

organización da 

universidade noutros 

países). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.5. Recoñecer as fórmulas de contacto 
social e as normas de cor- tesía, e as 
utilizadas para iniciar e terminar o 
discurso, así como a intención 
comunicativa das persoas que as 
utilizan en situacións comunicativas 
variadas, relativas a temas coñecidos 
ou de interese persoal, emitidos en 
lingua estándar, nun rexistro neutro, 
formal ou informal, que conteñan 
variedade de expresións, estruturas e 
locucións idiomáticas frecuentes, e 
termos habituais e  cultos  de  uso  
común non especializados. 

. 

PLEB1.5. Comprende os 

puntos principais e 

detalles relevantes na 

maioría de programas de 

radio e televisión relativos 

a temas de 

interesepersoal ou da súa 

especialidade (por 

exemplo, entrevistas, 

documentais, series e 

películas), cando se 

articulan de forma relati- 

vamente lenta e cunha 

pronuncia clara e 

estándar, e que traten 

temas coñecidos ou do 

seu interese. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.6. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral as funcións 
e os significados específicos 
xeralmente asociados a diversas 
estru turas sintácticas de uso común, 
segundo o contexto de comunicación 
(por exemplo, unha estrutura 
interrogativa para dar unha orde). 

 

PLEB1.6. Identifica os 

puntos prin- cipais e 

detalles relevantes dunha 

conversa formal ou 

informal de certa duración 

entre dúas ou máis 

persoas interlocutoras, 

que se pro- duce ao seu 

ao redor, sempre que as 

condicións acústicas 

sexan boas, o discurso 

estea estruturado e non 

se faga un uso moi 

idiomático da lingua. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

  B1.7. Comprender a información 
esencial de conversas ou discu- sións 
en que se traten temas cotiáns xerais 
ou do seu interese (ne- cesidades 
materiais, sensacións físicas e 
sentimentos, opinións e experiencias 
persoais) relacionados co traballo, os 
estudos e o tempo de lecer, se as 
persoas participantes articulan con 
claridade, pausadamente e en lingua 
estándar, e se non hai interferencias 
acústicas. 

PLEB1.7. Identifica os 

puntos prin- cipais e 

detalles relevantes dunha 

conversa formal ou 

informal de certa duración 

entre dúas ou máis 

persoas interlocutoras, 

que se pro- duce ao seu 

ao redor, sempre que as 

condicións acústicas 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 



 sexan boas, o discurso 

estea estruturado e non 

se faga un uso moi 

idiomático da lingua. 

  B1.8. Recoñecer os significados e as 
intencións comunicativas expre- sas 
de patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso común 
e máis específicos, así como algunhas 
de carácter implícito (in- cluíndo o 
interese ou a indiferen- za), cando a 
articulación é clara. 

 

PLEB1.8. Comprende, 

nunha con- versa informal 

ou nunha discusión na 

que participa, tanto de 

viva voz como 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 

as persoas 

interlocutoraseviten un 

uso moi idiomático da 

lingua e se non haxa 

interferencias acústicas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

  B1.9. Perseverar por acceder ao sentido 
do texto oral (cambiando o tipo de 
escoita, pedindo axuda ou escoitando 
varias veces os textos gravados) aínda 
que en ocasións e mesmo con 
frecuencia, as hipóteses de significado 
do texto oral non poidan ser 
verificadas con claridade. 

PLEB1.9. Entende, en 

transaccións e xestións 

cotiás e menos habituais, 

a  exposición dun  

problema ou a solicitude 

de información respecto 

desta (por exemplo, no 

caso dunha reclamación), 

sempre que poida pedir 

confirmación sobre algúns 

detalles. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 

b) 

c) 

f) 

 

. Estratexias de 

produción: 

preguntar e 

responder 

preguntas, anticipar 

e practicar o 

vocabulario da 

unidade, escoitar 

atentamente e dar a 

súa opinión. 

Realizar exercicios 

previos á 

comunicación oral 

como preparación. 

 

B2.1. Facer un uso consciente dos 

patróns sonoros acentuais, rítmicos e de 

entoación de carácter xeral, para 

expresar distintos significados segundo as 

demandas do contexto 

PLEB2.1. Participa con 

eficacia en conversas 

informais cara a cara ou 

por teléfono, ou por outros 

medios técnicos, nas que 

describe con cer- to 

detalle feitos, 

experiencias, sen- 

timentos e reaccións, 

soños, esperanzas e 

ambicións, e responde 

adecuadamente a 

sentimentos como a 

sorpresa, o interese ou a 

indiferenza; conta 

historias, así como o 

argumento de libros e 

películas, indicando as 

súas reaccións; ofrece e 

interésase por opinións 

persoais sobre temas do 

seu interese; fai 

comprensibles as súas 

opinións ou reaccións 

respecto das solucións 

posibles de problemas ou 

cuestiónsprácticas; 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 



expresa con amabilidade 

crenzas, acordos e 

desacordos, e explica e 

xustifica as súas opinións 

e os seus proxectos..  

B2.2. . Amosar a  fluidez necesaria 
para manter a comunicación e garantir 
o obxectivo comunicativo principal da 
mensaxe, aínda que poida haber 
algunhas pausas, para buscar  
palabras  e  vacilacións na expresión 
dalgunhas ideas máis complexas. 

 

PLEB2.2.   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 (por 

exemplo, para facer 

reclamacións), expondo 

os seus razoamentos e 

puntos de vis- ta con 

claridade e seguindo as 

convencións 

socioculturais que 

demanda o contexto 

específico 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.3. Adecuar a produción do texto oral 

ás funcións comunicativas re- quiridas, 

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. 

PLEB2.3. Segue unha 

entrevista cun patrón 

estruturado de preguntas  

establecido con  

anterioridade, realizando 

preguntas 

complementarias ou 

respondendo a elas, 

sempre que se manteñan 

dentro ámbito predicible 

da interacción). 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.4. Producir textos atendendo á súa 
planificación e utilizando estra- texias 
de comunicación como o uso de 
circunloquios, paráfrases ou 
substitucións léxicas que permiten 
sacar proveito dos medios lingüísticos 
dispoñibles. 

 

PLEB2.4. . Compensa as 

carencias lingüísticas con 

certa naturalidadee 

pedíndolle axuda ao seu 

interlocutor, e mediante 

procedementos 

lingüísticos, como a 

paráfrase ou a 

explicación, e 

paralingüísticos. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC  

B2.5. Construír textos coherentes e ben  
estruturados sobre temas de interese 
persoal, ou asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nun re- xistro formal, neutro 
ou informal, utilizando adecuadamente 
os recursos de cohesión máis 
comúns, e amosando un control 
razoable de expresións e estruturas, e 
un léxico de uso frecuente, de 
carácter tanto xeral como máis 
específico. 

 

PLEB2.5. Fai 

presentacións ben 

estruturadas e de certa 

duración sobre un tema 

educativo (por exemplo, o 

deseño dun aparello ou 

dispositivo, ou sobre unha 

obra artística ou literaria), 

coa suficiente claridade 

como para que se poida 

seguir sen dificultade a 

maior parte do tempo e 

cuxas ideas principais 

estean explicadas cunha 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 



razoable precisión, e 

responde a preguntas 

complementarias da 

audiencia formuladas con 

claridade e a velocidade 

normal.  

B2.6. 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 
(por exemplo, en tempos verbais, ou 
en referencias temporais ou espaciais) 
que conducen a malentendidos se a 
persoa interlocutora indica que hai un 
problema. 

 

PLEB2.6. . Inicia, mantén 

e finaliza 

espontaneamente con 

certa seguridade 

conversas e discusións 

cara a cara sobre temas 

cotiáns de interesepersoal 

ou pertinentes para a vida 

diaria, comunicándose 

cun repertorio lingüístico 

sinxelo, aínda que ás 

veces precise facer 

pausas para pensar o que 

quere dicir. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.7. Realizar  una  presentación oral 
planificada de certa lonxitude sobre 
temas xerais e educativos propios da 
idade e do nivel de estudos, nunha 
secuencia lineal, apoiándose en notas 
e elementos gráficos, e respondendo a 
preguntas complementarias de 
carácter previsíbel. 

 

  PLEB.2.7. Toma  parte  

adecuadamente,  aínda  

que  ás  veces  teña que 

pedir que lle repitan ou 

aclaren algunha dúbida, 

en conversas formais, 

entrevistas e reunións de 

carácter educativo ou 

ocupacional, 

intercambiando 

información relevante 

sobre aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de temas 

cotiáns e menos habituais 

nestes contextos, pedindo 

e dando instrucións ou 

solucións a problemas 

prácticos, expondo os 

seus puntos de vista con 

claridade, e xustificando 

con certo detalle e de 

maneira coherente  as  

súas  opinións,  os seus  

plans e  as  súas  

suxestións sobre futuras 

actuacións. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

  B2.8. Amosar certa flexibilidade na 
interacción polo que respecta aos 
mecanismos de toma e cesión do quenda 
de palabra, a colaboración coa persoa 
interlocutora e o mantemento da 
comunicación, aínda que poida que non 
sempre se faga de maneira acertada. 

  PLEB.2.8. Coopera na 

interacción verificando a 

comprensión propia e das 

demais persoas, e 

cooperando activamente 

na realización das tarefas 

de comunicación.

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 

b) 

c) 

f) 

m) 

. Estratexias de 

comprensión: : 

captar o significado 

xeral do texto, 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias adecuadas para com- prender 

o sentido xeral, a información esencial, os 

puntos principais, os detalles relevantes 

do texto, a información, as ideas e as 

PLEB3.1. Nas actividades 

de aula, explica como 

utiliza diferentes 

estratexias para 

comprender o texto, como 

  CCL 

  CAA 
  CSC 



n) captar ideas 

esenciais do texto, 

ler o texto completo 

antes de identificar 

detalles, preguntas 

acerca do textos a, 

buscar palabras no 

texto a través da 

súa definición, 

identificación de 

vocabulario. 

opinións, tanto implícitas como explícitas, 

claramente sinalizadas. 

a identificación da 

intención comunicativa, a 

anticipación da in- 

formación a  partir  dos  

elementos textuais e non 

textuais, o uso do 

contexto, a aplicación de 

regras de formación de 

palabras para inferir 

significados ou o apoio na 

organización da 

información e no tipo de 

texto. 

B3.2. Distinguir tanto a función ou as 
funcións comunicativas princi- pais do 
texto como as implicacións facilmente 
discernibles; apreciar as intencións 
comunicativas derivadas do uso de 
expoñentes das devanditas funcións, e 
identificar os propó- sitos 
comunicativos xerais asociados a 
distintos formatos, patróns e estios 
discursivos típicos. 

 

PLEB3.2. 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 

concre- tos sobre temas 

de actualidade ou do seu 

interese, redactados 

nunha variante estándar 

da lingua. 

  CCL 

  CAA 
  CCEC 

B3.3. Identificar as ideas principais, a 
información relevante e as 
implicacións xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados e  con 
estruturas lingüísticas de certa 
complexidade, nunha variedade de 
lingua estándar e que traten temas 
tanto abstractos como concretos 
dentro do propio campo de 
especialización ou interese, nos 
ámbitos persoal, público, educativo ou 
ocupacional ou laboral, sempre que se 
poidan reler as seccións difíciles. 

 

PLEB3.3. Entende,  en  

manuais, enciclopedias e 

libros de texto, en 

soporte tanto impreso 

como 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 

educativo ou ocupacional, 

en páxinas web e outros 

textos informativos 

oficiais, institucionais, ou 

corporativos. 

  CCL 
  CAA 

CCEC 

B3.4. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto escrito as fun- 
cións e os significados específicos 
xeralmente asociados a diversas 
estruturas sintácticas de uso común,  
segundo o  contexto  de  co 
municación (por exemplo, unha es. 
trutura interrogativa para dar unha 
orde). 

  

PLEB3.4. . Comprende 

instrucións dunha certa 

extensión e complexidade 

dentro da súa área de 

interese ou da súa 

especialidade, sempre 

que poida volver ler as 

seccións difíciles (por 

exemplo, sobre cómo 

redactar un traballo 

educati- vo seguindo as 

convencións 

internacionais). 

  CCL 
  CAA 



B3.5. Ler con fluidez textos de ficción e 

literarios contemporáneos, auténticos ou 

adaptados, e relacionados cos propios 

intereses e as necesidades no ámbito 

persoal, público e educativo, ben 

estruturados en rexistro estándar da 

lingua, e escritos de xeito claro e sinxelo. 

PLEB3.5. Comprende 

información relevante en  

correspondencia formal 

de institucións públicas ou 

entidades privadas como 

universidades, empresas 

ou compañías de servizos 

(por exemplo, carta de 

admisión a un curso). 

  CCL 

  CSC 
  CCEC 

B3.6. Comprender correspondencia 

persoal breve en papel ou soporte dixital, 

redactada en lingua estándar e clara, que 

narre e describa acontecementos, 

sentimentos básicos ou desexos. 

PLEB3.6. . Entende 

detalles relevantes e  

implicacións de  anuncios 

e material de carácter 

publicitario sobre asuntos 

do seu interese persoal e 

educativo (por exemplo, 

folle.  

CCL 

 CSC 
 CCEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

a) 

b) 

c) 

f) 

 

. Estratexias de 

produción: 

planificar o que se 

vai escribir 

(discussion essay) 

seguindo unha guía 

e unha correcta 

planificación do 

texto. Compleción 

dos pasos previos á 

redacción do texto: 

actividades 

preparatorias 

anteriores. 

Compleción dos 

pasos posteriores á 

redacción: reflexión 

sobre a calidade do 

escrito 

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as 
estratexias máis adecuadas para 
elaborar textos escritos de estrutura 
clara e de certa lonxitude, por 
exemplo, desenvolvendo os puntos  
principais  e  ampliándoos coa 
información necesaria, a partir dun 
guión previo. 

 

PLEB4.1. Escribe,  en  

calquera soporte, informes 

breves nos que dá 

información pertinente 

sobre un tema educativo, 

ocupacional, ou menos 

habitual (por exemplo, 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. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.2. Escribir, en calquera soporte, 
textos de estrutura clara sobre una 
serie de temas xerais e máis 
específicos relacionados cos propios 
intereses ou as especialidade, 
facendo descricións co suficiente 
detalle; redactando en palabras pro- 
pias, e organizando de maneira 
coherente, información e ideas ex- 
traídas 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. 

 

PLEB4.2.   Nas tarefas de 

expresión escrita, produce 

habitualmente tex- tos 

coherentes, con cohesión 

e adecuados aos fins 

funcionais, con razoable 

corrección tanto 

ortográfica  como  de  

puntuación, na  orde das 

palabras e na 

presentación do escrito 

(marxes, espazos de 

interliña, uso de 

maiúsculas e minúsculas, 

etc.) 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.3. Adecuar a produción do texto 
escrito  ás  funcións comunicativas 
requiridas, seleccionando, dentro dun 
repertorio de expoñentes habituais, os 
máis adecuados ao pro- pósito 
comunicativo, e os patróns discursivos 
típicos de presentación e organización 

PLEB4.3 Completa un 

cuestionario detallado con 

información persoal, 

educativa ou laboral (por 

exemplo, para tomar parte 

nun concurso 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 



da información, en- tre outros, o 
reforzo ou a recupera- ción do tema. 

 

internacional, ou para 

solicitar unhas prácticas 

en empresas). 

B4.4. Utilizar con razoable corrección as 

estruturas morfosintácticas, os patróns 

discursivos e os elementos de conexión e 

de cohesión de uso común con fin de que 

o discurso estea ben organizado e 

cumpra adecuadamente a función 

PLEB4.4. Escribe,  nun  

formato convencional e en 

calquera soporte,  un  

currículo detallando e  

ampliando a información 

que considera relevante 

en relación co propósito e 

o destinatario específicos. 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.5. Presentar os textos propios, en 

soporte impreso ou dixital, de xeito 

coidado (con atención ás marxes, 

riscaduras, liñas dereitas, letra clara, etc.) 

atendendo non só á corrección 

ortográfica da palabra, senón tamén ao 

uso de maiúsculas e minúsculas, e signos 

de puntua. 

PLEB4.5 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. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC  

B4.6. Elaborar resumos e sintetizar 
información e argumentos partindo de 
diferentes fontes, e escribir notas 
recapitulativas, con claridade, 
exactitude, coherencia e fidelidade ao 
texto orixinal. 

. 

PLEB4.6. Elaborar 
resumos e sintetizar 
información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e 
escribir notas 
recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade 
ao texto orixinal. 

 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

  B4.7.  Escribir cartas formais e 
informais a persoas ligadas ao seu 
ámbito persoal e profesional nas que 
pide ou transmite información sinxela 
de carácter inmediato, salientando os 
aspectos que se consideran 
importantes, empregando a estrutura e 
características propias deste tipo de 
texto (cabeceira, despedida, sinatura, 
marxes, etc.). 

PLEB4.7. Escribe 
correspondencia 
persoal e participa en 
foros e blogs nos que 
transmite información e 
ideas sobre temas 
abstractos e concretos, 
comproba información 
e pregunta sobre 
problemas e explícaos 
con razoable precisión, 
e describe, de maneira 
detallada, ex- 
periencias, 
sentimentos, reaccións, 
feitos, plans e unha 
serie de temas 
concretos relacionados 
cos seus intereses ou a 
súa especialidade. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

   PLEB4.8.  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 
correspon- dencia, no 
ámbito público, 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
CCEC 

  CD 





educativo ou laboral, 
respectando as 
convencións formais e 
de cortesía propias 
deste tipo de textos. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

a) 

b) 

c) 

f) 

p) 

 

 Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entonaión: Repetir 
frases coa cadencia 
indéntica ó modelo 
presentado. 

 Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: a 
ortografía do novo 
vocabulario. 

 Estratexias de 
produción: 
planificar ou que se 
vai escribir 
(discussion essay) 
seguindo unha guía 
e unha correcta 
planificación do 
texto. Compleción 
dous pasos previos 
á redacción do 
texto: actividades 
preparatorias 
anteriores. 
Compleción dous 
pasos posteriores á 
redacción: reflexión 
sobre a calidade do 
escrito 

Estratexias de 

produción: planificar 

ou que se vai 

escribir (discussion 

essay) seguindo 

unha guía e unha 

correcta 

planificación do 

texto. Compleción 

dous pasos previos 

á redacción do 

texto: actividades 

preparatorias 

anteriores. 

Compleción dous 

pasos posteriores á 

redacción: reflexión 

sobre a calidade do 

escrito 

 

 

 Léxico oral e 
escrito básico de 
uso común 
relativo a: 
Inventions and 

B5.1. Discriminar e producir con certa
 fluidez    patróns    sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de 
uso común e máis específicos, 
recoñecendo e dándolles os 
significados e as intencións 
comunicativas desexados. poñentes 
fonéticos, léxicos, estruturais e 
funcionais básicos da lingua 
estranxeira, en contextos reais ou 
simulados de comunicación 

 

PLB5.1. Desenvólvese na 

maioría das actividades de 

aula facendo un uso 

espontáneo da lingua 

estranxeira; reflexiona 

sobre o propio proceso de 

adquisición da lingua e 

transfire á lingua 

estranxeira coñe- 

cementos e estratexias de 

comuni- cación adquiridas 

noutras linguas. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 



discoveries: adapt, 
clone, design, 
develop, discover, 
inspire, observe, 
replace, research, 
revolutionize, test. 
Describing ogjects: 
battery operated, 
boot-shaped, child-
friendly, inflatable, 
pocked-sized, long-
lasting, low-cost, 
recycled, round, 
silly, solar-powered, 
stylish, tough, 
wooden, 
waterproof. 
Synonyms/ 
antonyms: 
attractive, 
unattractive, 
expensive, 
economical, huge, 
tiny, useful, useless, 
modified, reversible, 
regular, ordinary, 
extraordinary. 

 Estructuras 
sintáctico-
discursivas: 
Diferencia entre a 
voz activa e a voz 
pasiva. 

 

 
  



Unit 7 – Change the world 

 
 

OBXECTIVOS 
CONTIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE AVALiACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

c) 

f) 

 

Estratexias de 

comprensión: : 

identificación do tipo de 

información contida nas 

audicións sobre: 

procedencia e cousas 

que fixo o falante para 

superar dificultades, 

identificación de 

compound words, 

RSPCA. 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para com- 
prender o sentido xeral, a información 
esencial, os puntos principais, os 
detalles relevantes ou a  información, 
as ideas e as opinións, tanto implícitas 
como explícitas do texto, se están 
claramente sinal das. 

 

PLEB1.1. Nas actividades 

de aula, reflexiona sobre o 

seu proceso de 

compresión, axustándoo e 

mellorándoo se é o caso, 

sacando conclusións 

sobre a actitude do falante 

e sobre o contido, 

baseándose na entoación 

e na velocidade da fala; 

deducindo intencións a 

partir do volume da voz do 

falante; facendo 

anticipacións do que 

segue (palabra, frase, 

resposta, etc.), e intuín- 

do o que non se 

comprende e o que non 

se coñece mediante os 

propios coñecementos e 

as propias experiencias. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 

B1.2. Identificar as ideas principais, a 
información relevante e as 
implicacións xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados e  con 
estruturas lingüísticas de certa 
complexidade, nunha variedade de 
lingua estándar e articulados a ve- 
locidade media ou normal, que traten 
de temas tanto concretos como 
abstractos dentro do propio campo de 
especialización ou de interese, nos 
ámbitos persoal, público, educativo e 
ocupacional ou laboral, sempre que as 
condicións acústi- cas sexan boas e se 
poidan confirmar certos detalles. 

 

PLEB1.2. Comprende 

instrucións técnicas, 

dadas cara a cara ou por 

outros medios, relativas á 

realiza- ción  de  

actividades e  normas de 

seguridade no ámbito 

persoal (por exemplo, 

nunha instalación depor- 

tiva), público (por 

exemplo, nunha situación 

de emerxencia), educati- 

vo ou ocupacional (por 

exemplo, unha visita 

guiada a unha pinaco- 

teca, ou sobre o uso de 

máquinas, dispositivos 

electrónicos ou programas 

informáticos).inmediata.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

B1.3. Comprender o esencial de 
conversas ou debates reais entre 
varias persoas interlocutoras, e de 
descricións e narracións breves re- 
producidas por medio de dispositi- vos 
multimedia (radio, televisión, vídeo, 
internet, etc.), expresadas nunha 
linguaxe sen sentidos implícitos nin 
usos idiomáticos. 

 

PLEB1.3. Comprende,  

nunha conversa formal na 

que participa, no ámbito 

educativo ou ocupacional, 

información detallada e 

puntos de vista e opinións 

sobre temas da súa 

especialidade e relativos a 

actividades e 

procedementos cotiáns e 

menos habituais, sempre 

que poida expor 

preguntas para comprobar  

que  comprendeu o  que  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 



o interlocutor quixo dicir e 

conseguir aclaracións 

sobre algúns detalles.  

B1.4. Comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis 
relevantes de textos orais transmitidos 
por medios técnicos, claramente 
estruturados e en lingua estándar, 
articulados a velocidade lenta, sempre 
que as condicións acústi- cas sexan 
boas e se poida volver escoitar o que 
se dixo. 

 

PLEB1.4.  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 (por exemplo, 

unha presentación sobre a 

organización da 

universidade noutros 

países). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.5. Recoñecer as fórmulas de contacto 
social e as normas de cor- tesía, e as 
utilizadas para iniciar e terminar o 
discurso, así como a intención 
comunicativa das persoas que as 
utilizan en situacións com nicativas 
variadas, relativas a temas coñecidos 
ou de interese per- soal, emitidos en 
lingua estándar, nun rexistro neutro, 
formal ou informal, que conteñan 
variedade de expresións, estruturas e 
locucións idiomáticas frecuentes, e 
termos habituais e  cultos  de  uso  
común non especializados. 

. 

PLEB1.5. Comprende os 

puntos principais e 

detalles relevantes na 

maioría de programas de 

radio e televisión relativos 

a temas de 

interesepersoal ou da súa 

especialidade (por 

exemplo, entrevistas, 

documentais, series e 

películas), cando se 

articulan de forma relati- 

vamente lenta e cunha 

pronuncia clara e 

estándar, e que traten 

temas coñecidos ou do 

seu interese. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.6. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral as funcións 
e os significados específicos 
xeralmente asociados a diversas 
estru turas sintácticas de uso común, 
segundo o contexto de comunicación 
(por exemplo, unha estrutura 
interrogativa para dar unha orde). 

 

PLEB1.6. Identifica os 

puntos prin- cipais e 

detalles relevantes dunha 

conversa formal ou 

informal de certa duración 

entre dúas ou máis 

persoas interlocutoras, 

que se pro- duce ao seu 

ao redor, sempre que as 

condicións acústicas 

sexan boas, o discurso 

estea estruturado e non 

se faga un uso moi 

idiomático da lingua. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

  B1.7. Comprender a información 
esencial de conversas ou discu- sións 
en que se traten temas cotiáns xerais 
ou do seu interese (ne- cesidades 
materiais, sensacións físicas e 
sentimentos, opinións e experiencias 
persoais) relacionados co traballo, os 
estudos e o tempo de lecer, se as 
persoas participantes articulan con 
claridade, pausadamente e en lingua 
estándar, e se non hai interferencias 
acústicas. 

PLEB1.7. Identifica os 

puntos prin- cipais e 

detalles relevantes dunha 

conversa formal ou 

informal de certa duración 

entre dúas ou máis 

persoas interlocutoras, 

que se pro- duce ao seu 

ao redor, sempre que as 

condicións acústicas 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 



 sexan boas, o discurso 

estea estruturado e non 

se faga un uso moi 

idiomático da lingua. 

  B1.8. Recoñecer os significados e as 
intencións comunicativas expre- sas 
de patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso común 
e máis específicos, así como algunhas 
de carácter implícito (in- cluíndo o 
interese ou a indiferen- za), cando a 
articulación é clara. 

 

PLEB1.8. Comprende, 

nunha con- versa informal 

ou nunha discusión na 

que participa, tanto de 

viva voz como por medios 

técnicos, información 

específica relevante sobre 

temas xerais ou do seu 

interese, e capta 

sentimentos como a 

sorpre- sa, o interese ou a 

indiferenza, sempre que 

as persoas 

interlocutoraseviten un 

uso moi idiomático da 

lingua e se non haxa 

interferencias acústicas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

  B1.9. Perseverar por acceder ao sentido 
do texto oral (cambiando o tipo de 
escoita, pedindo axuda ou escoitando 
varias veces os textos gravados) aínda 
que en ocasións e mesmo con 
frecuencia, as hipóteses de significado 
do texto oral non poidan ser 
verificadas con claridade. 

PLEB1.9. Entende, en 

transaccións e xestións 

cotiás e menos habituais, 

a  exposición dun  

problema ou a solicitude 

de información respecto 

desta (por exemplo, no 

caso dunha reclamación), 

sempre que poida pedir 

confirmación sobre algúns 

detalles. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 

b) 

c) 

f) 

 

. Estratexias de 

produción: 

preguntar e 

responder 

preguntas, anticipar 

e practicar o 

vocabulario da 

unidade, escoitar 

atentamente e dar a 

súa opinión. 

Realizar exercicios 

previos á 

comunicación oral 

como preparación..  

 

B2.1. Facer un uso consciente dos 

patróns sonoros acentuais, rítmicos e de 

entoación de carácter xeral, para 

expresar distintos significados segundo as 

demandas do contexto 

PLEB2.1. Participa con 

eficacia en conversas 

informais cara a cara ou 

por teléfono, ou por outros 

medios técnicos, nas que 

describe con cer- to 

detalle feitos, 

experiencias, sen- 

timentos e reaccións, 

soños, esperanzas e 

ambicións, e responde 

adecuadamente a 

sentimentos como a 

sorpresa, o interese ou a 

indiferenza; conta 

historias, así como o 

argumento de libros e 

películas, indicando as 

súas reaccións; ofrece e 

interésase por opinións 

persoais sobre temas do 

seu interese; fai 

comprensibles as súas 

opinións ou reaccións 

respecto das solucións 

posibles de problemas ou 

cuestiónsprácticas; 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 



expresa con amabilidade 

crenzas, acordos e 

desacordos, e explica e 

xustifica as súas opinións 

e os seus proxectos..  

B2.2. . Amosar a  fluidez necesaria 
para manter a comunicación e ga- 
rantir o obxectivo comunicativo 
principal da mensaxe, aínda que poida 
haber algunhas pausas, para buscar  
palabras  e  vacilacións na expresión 
dalgunhas ideas máis complexas. 

 

PLEB2.2.   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 (por 

exemplo, para facer 

reclamacións), expondo 

os seus razoamentos e 

puntos de vis- ta con 

claridade e seguindo as 

convencións 

socioculturais que 

demanda o contexto 

específico 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.3. Adecuar a produción do texto oral 

ás funcións comunicativas re- quiridas, 

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. 

PLEB2.3. Segue unha 

entrevista cun patrón 

estruturado de preguntas  

establecido con  

anterioridade, realizando 

preguntas complemen- 

tarias ou respondendo a 

elas, sempre que se 

manteñan dentro ámbito 

predicible da interacción). 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.4. Producir textos atendendo á súa 
planificación e utilizando estra- texias 
de comunicación como o uso de 
circunloquios, paráfrases ou 
substitucións léxicas que permiten 
sacar proveito dos medios lingüísticos 
dispoñibles. 

 

PLEB2.4. . Compensa as 

carencias lingüísticas con 

certa naturalidadee 

pedíndolle axuda ao seu 

interlocutor, e mediante 

procedementos 

lingüísticos, como a 

paráfrase ou a 

explicación, e 

paralingüísticos. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC  

B2.5. Construír textos coherentes e ben  
estruturados sobre temas de interese 
persoal, ou asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nun re- xistro formal, neutro 
ou informal, utilizando adecuadamente 
os recursos de cohesión máis 
comúns, e amosando un control 
razoable de expresións e estruturas, e 
un léxico de uso frecuente, de 
carácter tanto xeral como máis 
específico. 

 

PLEB2.5. Fai 

presentacións ben 

estruturadas e de certa 

duración sobre un tema 

educativo (por exemplo, o 

deseño dun aparello ou 

dispositivo, ou sobre unha 

obra artística ou literaria), 

coa suficiente claridade 

como para que se poida 

seguir sen dificultade a 

maior parte do tempo e 

cuxas ideas principais 

estean explicadas cunha 

razoable precisión, e 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 



responde a preguntas 

complementarias da 

audiencia formuladas con 

claridade e a velocidade 

normal.  

B2.6. 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 
(por exemplo, en tempos verbais, ou 
en referencias temporais ou espaciais) 
que conducen a malentendidos se a 
persoa interlocutora indica que hai un 
problema. 

 

PLEB2.6. . Inicia, mantén 

e finaliza 

espontaneamente con 

certa seguridade 

conversas e discusións 

cara a cara sobre temas 

cotiáns de interesepersoal 

ou pertinentes para a vida 

diaria, comunicándose 

cun repertorio lingüístico 

sinxelo, aínda que ás 

veces precise facer 

pausas para pensar o que 

quere dicir. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.7. Realizar  una  presentación oral 
planificada de certa lonxitude sobre 
temas xerais e educativos propios da 
idade e do nivel de estudos, nunha 
secuencia lineal, apoiándose en notas 
e elementos gráficos, e respondendo a 
preguntas complementarias de 
carácter previsíbel. 

 

  PLEB.2.7. Toma  parte  

adecuadamente,  aínda  

que  ás  veces  teña que 

pedir que lle repitan ou 

aclaren algunha dúbida, 

en conversas formais, 

entrevistas e reunións de 

carácter educativo ou 

ocupacional, 

intercambiando 

información relevante 

sobre aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de temas 

cotiáns e menos habituais 

nestes contextos, pedindo 

e dando instrucións ou 

solucións a problemas 

prácticos, expondo os 

seus puntos de vista con 

claridade, e xustificando 

con certo detalle e de 

maneira coherente  as  

súas  opinións,  os seus  

plans e  as  súas  

suxestións sobre futuras 

actuacións. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

  B2.8. Amosar certa flexibilidade na 
interacción polo que respecta aos 
mecanismos de toma e cesión do quenda 
de palabra, a colaboración coa persoa 
interlocutora e o mantemento da 
comunicación, aínda que poida que non 
sempre se faga de maneira acertada. 

  PLEB.2.8. Coopera na 

interacción verificando a 

comprensión propia e das 

demais persoas, e 

cooperando activamente 

na realización das tarefas 

de comunicación.

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 

b) 

c) 

f) 

m) 

n) 

. Estratexias de 

comprensión 

captar o significado 

xeral do texto, 

captar ideas 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias adecuadas para com- prender 

o sentido xeral, a información esencial, os 

puntos principais, os detalles relevantes 

do texto, a información, as ideas e as 

opinións, tanto implícitas como explícitas, 

PLEB3.1. Nas actividades 

de aula, explica como 

utiliza diferentes 

estratexias para 

comprender o texto, como 

a identificación da 

  CCL 

  CAA 
  CSC 



esenciais do texto, 

ler o texto completo 

antes de identificar 

detalles, preguntas 

acerca do textos a, 

buscar palabras no 

texto a través da 

súa definición. 

claramente sinalizadas. intención comunicativa, a 

anticipación da in- 

formación a  partir  dos  

elementos textuais e non 

textuais, o uso do 

contexto, a aplicación de 

regras de formación de 

palabras para inferir 

significados ou o apoio na 

organización da 

información e no tipo de 

texto. 

B3.2. Distinguir tanto a función ou as 
funcións comunicativas princi- pais do 
texto como as implicacións facilmente 
discernibles; apreciar as intencións 
comunicativas derivadas do uso de 
expoñentes das devanditas funcións, e 
identificar os propó- sitos 
comunicativos xerais asociados a 
distintos formatos, patróns e estios 
discursivos típicos. 

 

PLEB3.2. 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 

concre- tos sobre temas 

de actualidade ou do seu 

interese, redactados 

nunha variante estándar 

da lingua. 

  CCL 

  CAA 
  CCEC 

B3.3. Identificar as ideas principais, a 
información relevante e as 
implicacións xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados e  con 
estruturas lingüísticas de certa 
complexidade, nunha variedade de 
lingua estándar e que traten temas 
tanto abstractos como concretos 
dentro do propio campo de 
especialización ou interese, nos 
ámbitos persoal, público, educativo ou 
ocupacional ou laboral, sempre que se 
poidan reler as seccións difíciles. 

 

PLEB3.3. Entende,  en  

manuais, enciclopedias e 

libros de texto, en 

soporte tanto impreso 

como 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 

educativo ou ocupacional, 

en páxinas web e outros 

textos informativos 

oficiais, institucionais, ou 

corporativos. 

  CCL 
  CAA 

CCEC 

B3.4. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto escrito as fun- 
cións e os significados específicos 
xeralmente asociados a diversas 
estruturas sintácticas de uso común,  
segundo o  contexto  de  co 
municación (por exemplo, unha es. 
trutura interrogativa para dar unha 
orde). 

  

PLEB3.4. . Comprende 

instrucións dunha certa 

extensión e complexidade 

dentro da súa área de 

interese ou da súa 

especialidade, sempre 

que poida volver ler as 

seccións difíciles (por 

exemplo, sobre cómo 

redactar un traballo 

educati- vo seguindo as 

convencións 

internacionais). 

  CCL 
  CAA 

B3.5. Ler con fluidez textos de ficción e PLEB3.5. Comprende 
  CCL 



literarios contemporáneos, auténticos ou 

adaptados, e relacionados cos propios 

intereses e as necesidades no ámbito 

persoal, público e educativo, ben 

estruturados en rexistro estándar da 

lingua, e escritos de xeito claro e sinxelo. 

información relevante en  

correspondencia formal 

de institucións públicas ou 

entidades privadas como 

universidades, empresas 

ou compañías de servizos 

(por exemplo, carta de 

admisión a un curso). 

  CSC 
  CCEC 

B3.6. Comprender correspondencia 

persoal breve en papel ou soporte dixital, 

redactada en lingua estándar e clara, que 

narre e describa acontecementos, 

sentimentos básicos ou desexos. 

PLEB3.6. . Entende 

detalles relevantes e  

implicacións de  anuncios 

e material de carácter 

publicitario sobre asuntos 

do seu interese persoal e 

educativo (por exemplo, 

folle.  

CCL 

 CSC 
 CCEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

a) 

b) 

c) 

f) 

 

. Estratexias de 

produción: 

planificar o que se 

vai escribir (Every 

student should work 

for a charity for a 

year when they are 

sixteen')Compleción 

dos pasos previos á 

redacción do texto: 

actividades 

preparatorias 

anteriores. 

Compleción dos 

pasos posteriores á 

redacción: reflexión 

sobre a calidade do 

escrito 

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as 
estratexias máis adecuadas para 
elaborar textos escritos de estrutura 
clara e de certa lonxitude, por 
exemplo, desenvolvendo os puntos  
principais  e  ampliándoos coa 
información necesaria, a partir dun 
guión previo. 

 

PLEB4.1. Escribe,  en  

calquera soporte, informes 

breves nos que dá 

información pertinente 

sobre un tema educativo, 

ocupacional, ou menos 

habitual (por exemplo, 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. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.2. Escribir, en calquera soporte, 
textos de estrutura clara sobre una 
serie de temas xerais e máis 
específicos relacionados cos propios 
intereses ou as especialidade, 
facendo descricións co suficiente 
detalle; redactando en palabras 
propias, e organizando de maneira 
coherente, información e ideas ex- 
traídas 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. 

 

PLEB4.2.   Nas tarefas de 

expresión escrita, produce 

habitualmente tex- tos 

coherentes, con cohesión 

e adecuados aos fins 

funcionais, con razoable 

corrección tanto 

ortográfica  como  de  

puntuación, na  orde das 

palabras e na 

presentación do escrito 

(marxes, espazos de 

interliña, uso de 

maiúsculas e minúsculas, 

etc.) 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.3. Adecuar a produción do texto 
escrito  ás  funcións comunicativas 
requiridas, seleccionando, dentro dun 
repertorio de expoñentes habituais, os 
máis adecuados ao pro- pósito 
comunicativo, e os patróns discursivos 
típicos de presentación e organización 
da información, entre outros, o reforzo 

PLEB4.3 Completa un 

cuestionario detallado con 

información persoal, 

educativa ou laboral (por 

exemplo, para tomar parte 

nun concurso 

internacional, ou para 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 



ou a recupera- ción do tema. 
 

solicitar unhas prácticas 

en empresas). 

B4.4. Utilizar con razoable corrección as 

estruturas morfosintácticas, os patróns 

discursivos e os elementos de conexión e 

de cohesión de uso común con fin de que 

o discurso estea ben organizado e 

cumpra adecuadamente a función 

PLEB4.4. Escribe,  nun  

formato convencional e en 

calquera soporte,  un  

currículo detallando e  

ampliando a información 

que considera relevante 

en relación co propósito e 

o destinatario específicos. 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.5. Presentar os textos propios, en 

soporte impreso ou dixital, de xeito 

coidado (con atención ás marxes, 

riscaduras, liñas dereitas, letra clara, etc.) 

atendendo non só á corrección 

ortográfica da palabra, senón tamén ao 

uso de maiúsculas e minúsculas, e signos 

de puntua. 

PLEB4.5 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. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC  

B4.6. Elaborar resumos e sintetizar 
información e argumentos partindo de 
diferentes fontes, e escribir notas 
recapitulativas, con claridade, 
exactitude, coherencia e fidelidade ao 
texto orixinal. 

. 

PLEB4.6. Elaborar 
resumos e sintetizar 
información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e 
escribir notas 
recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade 
ao texto orixinal. 

 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

  B4.7.  Escribir cartas formais e 
informais a persoas ligadas ao seu 
ámbito persoal e profesional nas que 
pide ou transmite información sinxela 
de carácter inmediato, sa- lientando os 
aspectos que se con- sideran 
importantes, empregando a estrutura e 
características propias deste tipo de 
texto (cabeceira, despedida, sinatura, 
marxes, etc.). 

PLEB4.7. Escribe 
correspondencia 
persoal e participa en 
foros e blogs nos que 
transmite información e 
ideas sobre temas 
abstractos e concretos, 
comproba información 
e pregunta sobre 
problemas e explí- 
caos con razoable 
precisión, e describe, 
de maneira detallada, 
ex- periencias, 
sentimentos, reaccións, 
feitos, plans e unha 
serie de temas 
concretos relacionados 
cos seus intereses ou a 
súa especialidade. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

   PLEB4.8.  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 
correspon- dencia, no 
ámbito público, educati- 
vo ou laboral, 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
CCEC 

  CD 





respectando as con- 
vencións formais e de 
cortesía pro- pias deste 
tipo de textos. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

a) 

b) 

c) 

f) 

p) 

 

  Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: Escoitar 
a prnunciación dos 
vogais frases e 
subliñar as palabras 
acentuadas 

 Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: a 
ortografía do novo 
vocabulario. 

 Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
audición sobre 
procedenca do 
falante e cousas 
que fixo para 
superar dficultades, 
audición do 
apartado Listening, 
audición sobre 
RSPCA. 

 intercambio de 
coñecemento 
achega deobras de 
caridad,búsqueda 
de información 
acerca dun 
movemento ou 
causa solidaria, 
partido político 
alternativo, 

 lectura e 
comprensión dun 
artigo sobre unha 
organización 
benéfica ( A helping 
hand) e lectura dun 
'opinion' essay. 

 redacción dunha 
tarefa escrita: Every 
student should work 
for a charity for a 
year when they are 
sixteen 

 'Funciones 
comunicativas: 
Audición dun texto 
e localización da 
procedencia do 
falante e que 
cousas fixo para 
superar dificultades; 
audición dun texto e 
identificación de 
compound words. 
Realización de 
exercicios e revisión 
conxunta; audición 
do apartado 

B5.1. Discriminar e producir con certa
 fluidez    patróns    sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de 
uso común e máis específicos, 
recoñecendo e dándolles os 
significados e as intencións 
comunicativas desexados. poñentes 
fonéticos, léxicos, estruturais e 
funcionais básicos da lingua 
estranxeira, en contextos reais ou 
simulados de comunicación 

 

PLB5.1. Desenvólvese na 

maioría das actividades de 

aula facendo un uso 

espontáneo da lingua 

estranxeira; reflexiona 

sobre o propio proceso de 

adquisición da lingua e 

transfire á lingua 

estranxeira coñe- 

cementos e estratexias de 

comunicación adquiridas 

noutras linguas. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 



Listening option 
dous veces e 
resolver os 
exercicios que 
formula; audición 
dun texto sobre the 
RSPCA e realizar 
as actividades de 
comprensión oral. 
 

 intercambio de 
coñecemento e 
ideas xerais acerca 
de causas 
solidarias ou obras 
de caridade, 
búsquea e 
presentación oral 
de información 
acerca dunha 
destas causas, 
invención e 
presentación dun 
novo partido político 
alternativo. 

  Lectura dun texto 
co fin de captar o 
significado xeral, e 
completalo cos 
fragmentos máis 
axeitados sen que 
perda sentido. 
Realización das 
actividades de 
comprensión e 
corrección conxunta 
na clase; 
identificación das 
características do 
tipo de texto 
estudado: an 
opinion essay; 
lectura dun artigo 
de opinión sobre 
organizacións que 
loitan poos dereitos 
dos animais. 
Realizar as 
actividades de 
comprensión e 
corrixir de forma 
conxunta na clase; 
lectura dun texto 
sobre 'the 
paradoxical 
commandments'. 
Realizar as 
actividades de 
comprensión e 
corrixir de forma 
conxunta na clase, 
lectura dunha lista 
de palabras 
relacionada co tema 
da unidade: charity 
work, compound 
words e issues & 
action. 

Redacción dunha 

tarefa escrita: Every 

student should work 

for a charity for a 

year when they are 



sixteen' 

 

 Léxico oral e 
escrito básico de 
uso común 
relativo a Charity 
work: appeal, 
campaign, charity, 
donate, fundraising 
activity, raise 
awareness of, raise 
funds, sponsor, take 
part, volunteer. 
Compound nouns: 
animal charity, 
birthday card, 
cancer research, 
community service, 
computer game, 
death penalty, 
endangered 
species, homeless 
people, social 
media, terrorist 
attack, union 
member, volunteer 
project. Issues & 
action: activist , 
animal rights, 
banner, 
demonstrator, 
education cuts, 
gender equality, 
human rights, 
protester, racial 
equality, sign a 
petition, slogan, 
workers’ rights. 
Estructura de una 
charla: introducción: 
Im going to look 
at…; puntos: first of 
all of I’d like to 
explain… the next 
thing I’d like to 
explain… Finally, let 
me tell you, e 
conclusión: That’s 
all I have to say for 
now… Thanks very 
much for listening. 
Identificación de 
algunas phrasal 
verbs e cognates. In 
my opinion…/ I 
believe…7 I’m not 
sure, but…/ 
Personally, I feel 
that… 

 

 Estructuras 
sintáctico-
discursivas: 
Oraciones 
condicionais 
(diferenciación 
entre os diferenes 
tipos). 



 

Unit 8 – Travel and tourism 

 

OBXECTIVOS 
CONTIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE AVALiACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

c) 

f) 

 

Estratexias de 

comprensión: 

identificación do tipo de 

información contida nas 

audicións sobre:diez 

situacións diferentes, 

interrailing, visións de 

India. 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para com- 
prender o sentido xeral, a información 
esencial, os puntos principais, os 
detalles relevantes ou a  información, 
as ideas e as opinións, tanto implícitas 
como explícitas do texto, se están 
claramente sinaladas. 

 

PLEB1.1. Nas actividades 

de aula, reflexiona sobre o 

seu proceso de 

compresión, axustándoo e 

mellorándoo se é o caso, 

sacando con- clusións 

sobre a actitude do falante 

e sobre o contido, 

baseándose na entoación 

e na velocidade da fala; 

deducindo intencións a 

partir do volume da voz do 

falante; facendo 

anticipacións do que 

segue (pala- bra, frase, 

resposta, etc.), e intuín- 

do o que non se 

comprende e o que non 

se coñece mediante os 

propios coñecementos e 

as propias experiencias. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 

B1.2. Identificar as ideas principais, a 
información relevante e as 
implicacións xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados e  con 
estruturas lingüísticas de certa 
complexidade, nunha variedade de 
lingua estándar e articulados a ve- 
locidade media ou normal, quetraten 
de temas tanto concretos como 
abstractos dentro do propio campo de 
especialización ou de interese, nos 
ámbitos persoal, público, educativo e 
ocupacional ou laboral, sempre que as 
condicións acústi- cas sexan boas e se 
poidan confirmar certos detalles. 

 

PLEB1.2. Comprende 

instrucións técnicas, 

dadas cara a cara ou por 

outros medios, relativas á 

realización  de  

actividades e  normas de 

seguridade no ámbito 

persoal (por exemplo, 

nunha instalación 

deportiva), público (por 

exemplo, nunha situación 

de emerxencia), educativo 

ou ocupacional (por 

exemplo, unha visita 

guiada a unha pinaco- 

teca, ou sobre o uso de 

máquinas, dispositivos 

electrónicos ou programas 

informáticos). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

B1.3. Comprender o esencial de 
conversas ou debates reais entre 
varias persoas interlocutoras, e de 
descricións e narracións breves 
reproducidas por medio de dispositivos 
multimedia (radio, televisión, vídeo, 
internet, etc.), expresadas nunha 
linguaxe sen sentidos implícitos nin 
usos idiomáticos. 

 

PLEB1.3. Comprende,  

nunha conversa formal na 

que participa, no ámbito 

educativo 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 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 



que poida expor 

preguntas para com- 

probar  que  comprendeu 

o  que  o interlocutor quixo 

dicir e conseguir 

aclaracións sobre algúns 

detalles.  

B1.4. Comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis 
relevantes de textos orais transmitidos 
por medios técnicos, claramente 
estruturados e en lingua estándar, 
articulados a velocidade lenta, sempre 
que as condicións acústicas sexan 
boas e se poida volver escoitar o que 
se dixo. 

 

PLEB1.4.  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 (por exemplo, 

unha presentación sobre a 

organización da 

universidade noutros 

países). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.5. Recoñecer as fórmulas de contacto 
social e as normas de cortesía, e as 
utilizadas para iniciar e terminar o 
discurso, así como a intención 
comunicativa das persoas que as 
utilizan en situacións comunicativas 
variadas, relativas a temas coñecidos 
ou de interese persoal, emitidos en 
lingua estándar, nun rexistro neutro, 
formal ou informal, que conteñan 
variedade de expresións, estruturas e 
locucións idiomáticas frecuentes, e 
termos habituais e  cultos  de  uso  
común non especializados. 

. 

PLEB1.5. Comprende os 

puntos principais e 

detalles relevantes na 

maioría de programas de 

radio e televisión relativos 

a temas de 

interesepersoal ou da súa 

especialidade (por 

exemplo, 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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.6. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral as funcións 
e os significados específicos 
xeralmente asociados a diversas 
estru turas sintácticas de uso común, 
segundo o contexto de comunicación 
(por exemplo, unha estrutura 
interrogativa para dar unha orde). 

 

PLEB1.6. Identifica os 

puntos prin- cipais e 

detalles relevantes dunha 

conversa formal ou 

informal de certa duración 

entre dúas ou máis 

persoas interlocutoras, 

que se pro- duce ao seu 

ao redor, sempre que as 

condicións acústicas 

sexan boas, o discurso 

estea estruturado e non 

se faga un uso moi 

idiomático da lingua. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

  B1.7. Comprender a información 
esencial de conversas ou discu- sións 
en que se traten temas cotiáns xerais 
ou do seu interese (ne- cesidades 
materiais, sensacións físicas e 
sentimentos, opinións e experiencias 
persoais) relacionados co traballo, os 

PLEB1.7. Identifica os 

puntos prin- cipais e 

detalles relevantes dunha 

conversa formal ou 

informal de certa duración 

entre dúas ou máis 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 



estudos e o tempo de lecer, se as 
persoas participantes articulan con 
claridade, pausadamente e en lingua 
estándar, e se non hai interferencias 
acústicas. 

 

persoas interlocutoras, 

que se pro- duce ao seu 

ao redor, sempre que as 

condicións acústicas 

sexan boas, o discurso 

estea estruturado e non 

se faga un uso moi 

idiomático da lingua. 

  B1.8. Recoñecer os significados e as 
intencións comunicativas expre- sas 
de patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso común 
e máis específicos, así como algunhas 
de carácter implícito (incluíndo o 
interese ou a indiferenza), cando a 
articulación é clara. 

 

PLEB1.8. Comprende, 

nunha conversa informal 

ou nunha discusión na 

que participa, tanto de 

viva voz como 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 

as persoas interlocutoras 

eviten un uso moi 

idiomático da lingua e se 

non haxa interferencias 

acústicas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

  B1.9. Perseverar por acceder ao sentido 
do texto oral (cambiando o tipo de 
escoita, pedindo axuda ou escoitando 
varias veces os textos gravados) aínda 
que en ocasións e mesmo con 
frecuencia, as hipóteses de significado 
do texto oral non poidan ser 
verificadas con claridade. 

PLEB1.9. Entende, en 

transaccións e xestións 

cotiás e menos habituais, 

a  exposición dun  

problema ou a solicitude 

de información respecto 

desta (por exemplo, no 

caso dunha reclamación), 

sempre que poida pedir 

confirmación sobre algúns 

detalles. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 

b) 

c) 

f) 

 

. Estratexias de 

produción: 

preguntar e 

responder 

preguntas, anticipar 

e practicar o 

vocabulario da 

unidade, escoitar 

atentamente e dar a 

súa opinión. 

Realizar exercicios 

previos á 

comunicación oral 

como preparación. 

 

B2.1. Facer un uso consciente dos 

patróns sonoros acentuais, rítmicos e de 

entoación de carácter xeral, para 

expresar distintos significados segundo as 

demandas do contexto 

PLEB2.1. Participa con 

eficacia en conversas 

informais cara a cara ou 

por teléfono, ou por outros 

medios técnicos, nas que 

describe con cer- to 

detalle feitos, 

experiencias, sen- 

timentos e reaccións, 

soños, esperanzas e 

ambicións, e responde 

adecuadamente a 

sentimentos como a 

sorpresa, o interese ou a 

indiferenza; conta 

historias, así como o 

argumento de libros e 

películas, indicando as 

súas reaccións; ofrece e 

interésase por opinións 

persoais sobre temas do 

seu interese; fai 

comprensibles as súas 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 



opinións ou reaccións 

respecto das solucións 

posibles de problemas ou 

cuestións prácticas; 

expresa con amabilidade 

crenzas, acordos e 

desacordos, e explica e 

xustifica as súas opinións 

e os seus proxectos..  

B2.2. . Amosar a  fluidez necesaria 
para manter a comunicación e ga- 
rantir o obxectivo comunicativo 
principal da mensaxe, aínda que poida 
haber algunhas pausas, para buscar  
palabras  e  vacilacións na expresión 
dalgunhas ideas máis complexas. 

 

PLEB2.2.   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 (por 

exemplo, para facer 

reclamacións), expondo 

os seus razoamentos e 

puntos de vista con 

claridade e seguindo as 

convencións 

socioculturais que 

demanda o contexto 

específico 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.3. 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. 

PLEB2.3. Segue unha 

entrevista cun patrón 

estruturado de preguntas  

establecido con  

anterioridade, realizando 

preguntas 

complementarias ou 

respondendo a elas, 

sempre que se manteñan 

dentro ámbito predicible 

da interacción). 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.4. Producir textos atendendo á súa 
planificación e utilizando estra- texias 
de comunicación como o uso de 
circunloquios, paráfrases ou 
substitucións léxicas que permiten 
sacar proveito dos medios lingüísticos 
dispoñibles. 

 

PLEB2.4. . Compensa as 

carencias lingüísticas con 

certa naturalidadee 

pedíndolle axuda ao seu 

interlocutor, e mediante 

procedementos 

lingüísticos, como a 

paráfrase ou a 

explicación, e 

paralingüísticos. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC  

B2.5. 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 amosando un control 
razoable de expresións e estruturas, e 
un léxico de uso frecuente, de 
carácter tanto xeral como máis 
específico. 

 

PLEB2.5. Fai 

presentacións ben 

estruturadas e de certa 

duración sobre un tema 

educativo (por exemplo, o 

deseño dun aparello ou 

dispositivo, ou sobre unha 

obra artística ou literaria), 

coa suficiente claridade 

como para que se poida 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 



seguir sen dificultade a 

maior parte do tempo e 

cuxas ideas principais 

estean explicadas cunha 

razoable precisión, e 

responde a preguntas 

complementarias da 

audiencia formuladas con 

claridade e a velocidade 

normal.  

B2.6. 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 
(por exemplo, en tempos verbais, ou 
en referencias temporais ou espaciais) 
que conducen a malentendidos se a 
persoa interlocutora indica que hai un 
problema. 

 

PLEB2.6. . Inicia, mantén 

e finaliza 

espontaneamente con 

certa seguridade 

conversas e discusións 

cara a cara sobre temas 

cotiáns de interese 

persoal ou pertinentes 

para a vida diaria, 

comunicándose cun 

repertorio lingüístico 

sinxelo, aínda que ás 

veces precise facer 

pausas para pensar o que 

quere dicir. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

B2.7. Realizar  una  presentación oral 
planificada de certa lonxitude sobre 
temas xerais e educativos propios da 
idade e do nivel de estudos, nunha 
secuencia lineal, apoiándose en notas 
e elementos gráficos, e respondendo a 
preguntas complementarias de 
carácter previsíbel. 

 

  PLEB.2.7. Toma  parte  

adecuadamente,  aínda  

que  ás  veces  teña que 

pedir que lle repitan ou 

aclaren algunha dúbida, 

en conversas formais, 

entrevistas e reunións de 

carácter educativo ou 

ocupacional, 

intercambiando 

información relevante 

sobre aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de temas 

cotiáns e menos habituais 

nestes contextos, pedindo 

e dando instrucións ou 

solucións a problemas 

prácticos, expondo os 

seus puntos de vista con 

claridade, e xustificando 

con certo detalle e de 

maneira coherente  as  

súas  opinións,  os seus  

plans e  as  súas  

suxestións sobre futuras 

actuacións. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 

  B2.8. Amosar certa flexibilidade na 
interacción polo que respecta aos 
mecanismos de toma e cesión do quenda 
de palabra, a colaboración coa persoa 
interlocutora e o mantemento da 
comunicación, aínda que poida que non 
sempre se faga de maneira acertada. 

  PLEB.2.8. Coopera na 

interacción verificando a 

comprensión propia e das 

demais persoas, e 

cooperando activamente 

na realización das tarefas 

de comunicación.

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 



a) 

b) 

c) 

f) 

m) 

n) 

 Estratexias de 
comprensión: 
captar o significado 
xeral do texto, 
captar ideas 
esenciais do texto, 
ler o texto completo 
antes de identificar 
detalles, preguntas 
acerca do textos a, 
buscar palabras no 
texto a través da 
súa definición, 
identificación de 
verbos reflexivos. 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias adecuadas para com- prender 

o sentido xeral, a información esencial, os 

puntos principais, os detalles relevantes 

do texto, a información, as ideas e as 

opinións, tanto implícitas como explícitas, 

claramente sinalizadas. 

PLEB3.1. Nas actividades 

de aula, explica como 

utiliza diferentes 

estratexias para 

comprender o texto, como 

a identificación da 

intención comunicativa, a 

anticipación da in- 

formación a  partir  dos  

elementos textuais e non 

textuais, o uso do 

contexto, a aplicación de 

regras de formación de 

palabras para inferir 

significados ou o apoio na 

organización da 

información e no tipo de 

texto. 

  CCL 

  CAA 
  CSC 

B3.2. Distinguir tanto a función ou as 
funcións comunicativas princi- pais do 
texto como as implicacións facilmente 
discernibles; apreciar as intencións 
comunicativas derivadas do uso de 
expoñentes das devanditas funcións, e 
identificar os propó- sitos 
comunicativos xeraisa distintos 
formatos, patróns e estios discursivos 
típicos. 

 

PLEB3.2. 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 

concre- tos sobre temas 

de actualidade ou do seu 

interese, redactados 

nunha variante estándar 

da lingua. 

  CCL 

  CAA 
  CCEC 

B3.3. Identificar as ideas principais, a 
información relevante e as 
implicacións xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados e  con 
estruturas lingüísticas de certa 
complexidade, nunha variedade de 
lingua estándar e que traten temas 
tanto abstractos como concretos 
dentro do propio campo de 
especialización ou interese, nos 
ámbitos persoal, público, educativo ou 
ocupacional ou laboral, sempre que se 
poidan reler as seccións difíciles. 

 

PLEB3.3. Entende,  en  

manuais, enciclopedias e 

libros de texto, en 

soporte tanto impreso 

como 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 

educativo ou ocupacional, 

en páxinas web e outros 

textos informativos 

oficiais, institucionais, ou 

corporativos. 

  CCL 
  CAA 

CCEC 

B3.4. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto escrito as fun- 
cións e os significados específicos 
xeralmente asociados a diversas 
estruturas sintácticas de uso común,  
segundo o  contexto  de  co 
municación (por exemplo, unha es. 
trutura interrogativa para dar unha 
orde). 

  

PLEB3.4. . Comprende 

instrucións dunha certa 

extensión e complexidade 

dentro da súa área de 

interese ou da súa 

especialidade, sempre 

que poida volver ler as 

seccións difíciles (por 

exemplo, sobre cómo 

redactar un traballo 

  CCL 
  CAA 



educati- vo seguindo as 

convencións 

internacionais). 

B3.5. Ler con fluidez textos de ficción e 

literarios contemporáneos, auténticos ou 

adaptados, e relacionados cos propios 

intereses e as necesidades no ámbito 

persoal, público e educativo, ben 

estruturados en rexistro estándar da 

lingua, e escritos de xeito claro e sinxelo. 

PLEB3.5. Comprende 

información relevante en  

correspondencia formal 

de institucións públicas ou 

entidades privadas como 

universidades, empresas 

ou compañías de servizos 

(por exemplo, carta de 

admisión a un curso). 

  CCL 

  CSC 
  CCEC 

B3.6. Comprender correspondencia 

persoal breve en papel ou soporte dixital, 

redactada en lingua estándar e clara, que 

narre e describa acontecementos, 

sentimentos básicos ou desexos. 

PLEB3.6. . Entende 

detalles relevantes e  

implicacións de  anuncios 

e material de carácter 

publicitario sobre asuntos 

do seu interese persoal e 

educativo (por exemplo, 

folle.  

CCL 

 CSC 
 CCEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

a) 

b) 

c) 

f) 

 

 Estratexias de 
produción: 
planificar o que se 
vai escribir ( 
Descrición  dun 
lugar) seguindo a 
guía de escritura. 
Compleción dos 
pasos previos á 
redacción do texto: 
actividades 
preparatorias 
anteriores. 
Compleción dos 
pasos posteriores á 
redacción: 

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as 
estratexias máis adecuadas para 
elaborar textos escritos de estrutura 
clara e de certa lonxitude, por 
exemplo, desenvolvendo os puntos  
principais  e  ampliándoos coa 
información necesaria, a partir dun 
guión previo. 

 

PLEB4.1. Escribe,  en  

calquera soporte, informes 

breves nos que dá 

información pertinente 

sobre un tema educativo, 

ocupacional, ou menos 

habitual (por exemplo, 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. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.2. Escribir, en calquera soporte, 
textos de estrutura clara sobre una 
serie de temas xerais e máis 
específicos relacionados cos propios 
intereses ou as especialidade, facendo 
descricións co suficiente detalle; 
redactando en palabras propias, e 
organizando de maneira coherente, 
información e ideas ex- traídas 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. 

 

PLEB4.2.   Nas tarefas de 

expresión escrita, produce 

habitualmente textos 

coherentes, con cohesión 

e adecuados aos fins 

funcionais, con razoable 

corrección tanto 

ortográfica  como  de  

puntuación, na  orde das 

palabras e na 

presentación do escrito 

(marxes, espazos de 

interliña, uso de 

maiúsculas e minúscuas, 

etc.) 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.3. Adecuar a produción do texto 
escrito  ás  funcións comunicativas 
requiridas, seleccionando, dentro dun 

PLEB4.3 Completa un 

cuestionario detallado con 
  CCL 

  CAA 



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. 

 

información persoal, 

educativa ou laboral (por 

exemplo, para tomar parte 

nun concurso 

internacional, ou para 

solicitar unhas prácticas 

en empresas). 

  CSC 
  CCEC 

B4.4. Utilizar con razoable corrección as 

estruturas morfosintácticas, os patróns 

discursivos e os elementos de conexión e 

de cohesión de uso común con fin de que 

o discurso estea ben organizado e 

cumpra adecuadamente a función 

PLEB4.4. Escribe,  nun  

formato convencional e en 

calquera soporte,  un  

currículo detallando e  

ampliando a información 

que considera relevante 

en relación co propósito e 

o destinatario específicos. 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

B4.5. Presentar os textos propios, en 

soporte impreso ou dixital, de xeito 

coidado (con atención ás marxes, 

riscaduras, liñas dereitas, letra clara, etc.) 

atendendo non só á corrección 

ortográfica da palabra, senón tamén ao 

uso de maiúsculas e minúsculas, e signos 

de puntua. 

PLEB4.5 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. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC  

B4.6. Elaborar resumos e sintetizar 
información e argumentos partindo de 
diferentes fontes, e escribir notas 
recapitulativas, con claridade, 
exactitude, coherencia e fidelidade ao 
texto orixinal. 

. 

PLEB4.6. Elaborar 
resumos e sintetizar 
información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e 
escribir notas 
recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade 
ao texto orixinal. 

 

CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 
  CD 

  B4.7.  Escribir cartas formais e 
informais a persoas ligadas ao seu 
ámbito persoal e profesional nas que 
pide ou transmite información sinxela 
de carácter inmediato, salientando os 
aspectos que se consideran 
importantes, empregando a estrutura e 
características propias deste tipo de 
texto (cabeceira, despedida, sinatura, 
marxes, etc.). 

PLEB4.7. Escribe 
correspondencia 
persoal e participa en 
foros e blogs nos que 
transmite información e 
ideas sobre temas 
abstractos e concretos, 
comproba información 
e pregunta sobre 
problemas e explícaos 
con razoable precisión, 
e describe, de maneira 
detallada, ex- 
periencias, 
sentimentos, reaccións, 
feitos, plans e unha 
serie de temas 
concretos relacionados 
cos seus intereses ou a 
súa especialidade. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CCEC 

  CD 

   PLEB4.8.  Escribe,  en  
calquera soporte, 
cartas formais dirixidas 
a institucións públicas 
ou privadas e a 
empresas, nas que dá 
e solicita información 
relevante, e expresa 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
CCEC 

  CD 





puntos de vista 
pertinentes sobre a 
situación obxecto da 
correspondencia, no 
ámbito público, 
educativo ou laboral, 
respectando as 
convencións formais e 
de cortesía propias 
deste tipo de textos. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

a) 

b) 

c) 

f) 

p) 

 

 Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: 
Audición da 
pronunciación 
dunhas frases e 
repetilas coa 
máxima corrección. 

 Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: a 
ortografía do novo 
vocabulario. 

 Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
: lista de 
actividades por 
facer, situacións 
que falan sobre 
lugares diferentes, 
Clonakilty, 
interrailing, visións 
de India 

  intercambio 
comunicativo sobre 
as imaxes ou título 
de cada sesión, 
expresión persoal 
sobre as preguntas 
formuladas, pedir e 
dar axuda 
 

 lectura e 
comprensión dun 
blog, un texto sobre 
outra forma 
diferente de viaxar, 
lectura e 
comprensión dun 
texto sobre 
Clonakilty. 

 Descrición dun 
lugar 

. Funcións 

comunicativas: : 
audición dunha 
conversación na que se 
describe que actividades 
aínda están por ser 
realizadas,audició dunha 
conversación entre catro 
persoas que viven en 
Clonakilty, audición e 

B5.1. Discriminar e producir con certa
 fluidez    patróns    sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de 
uso común e máis específicos, 
recoñecendo e dándolles os 
significados e as intencións 
comunicativas desexados. poñentes 
fonéticos, léxicos, estruturais e 
funcionais básicos da lingua 
estranxeira, en contextos reais ou 
simulados de comunicación 

 

PLB5.1. Desenvólvese na 

maioría das actividades de 

aula facendo un uso 

espontáneo da lingua 

estranxeira; reflexiona 

sobre o propio proceso de 

adquisición da lingua e 

transfire á lingua 

estranxeira coñe- 

cementos e estratexias de 

comuni- cación adquiridas 

noutras linguas. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 
  CCEC 



compleción de 
actividades a través dun 
texto oral sobre 
'inerrailing', visionado 
dun vídeo sobre India e 
compleción de 
actividades sobre este. 
. intercambio de 
experiencias sobre as 
súas viaxes e que farían 
en posibles viaxes, 
discusión sobre 
actividades que se 
poden realizar en 
Edinburgh, discusión 
sobre o vídeo de India. 
Lectura dun texto e 
compleción con 
información 
complementaria. 
Comprensión do 
significado xeral do texto, 
e compleción, segundo 
os detalles lidos, da 
información que falta. 
Realización das 
actividades de 
comprensión e corrixir de 
forma conxunta na clase; 
lectura dun texto e 
rotular os parágrafos: 
identificación das 
características do tipo de 
texto estudado: un artigo 
de revista de viaxes ou 
xornal; lectura dun texto 
sobre unha viaxe 
galáctica. Realizar as 
actividades de 
comprensión e corrixir de 
forma conxunta na clase; 
lectura dun texto 
describindo unha cidade. 
Realizar as actividades 
de comprensión e corrixir 
de forma conxunta na 
clase; lectura dunha lista 
de palabras relacionada 
co tema da unidade: 
Travel (verbs / 
collocations) e descrición 
de lugares. 

Descrición dun 

lugar. 

 

 

 

 Léxico oral e 
escrito básico de 
uso común 
relativo a: travel: a) 
verbs: book, cancel, 
check in, delay, get 
ost, go sightseeing, 
hitchhike, look 
forward to, miss, 
pack, set off, stop 
off; b) collocations: 
boarding pass, 



cabin crew, check-
in-desk, day trip, 
duty-free, five-star 
hotel, package 
holiday, passport 
control, return 
ticket, seaside 
resort, summer 
holiday, travel on a 
shoestring, youth 
hostel. Describing 
places: affordable, 
busy, campsite, 
chic, city centre, 
compact, district, 
historic, outside, 
outskirts, peaceful, 
smart, suburb, 
trendy, well-kept. 
Comparación de 
respostas: me too/ 
neither can I/ really? 
Often confused 
words: travel, 
journey, trip, 
voyage. 

 

 Estructuras 
sintáctico-
discursivas: 
Infinitive of purpose/ 
gerund as a noun. 
Too/ enough. 

 

  



5. TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES 
 

UNIDADE 
Aprox. Nº 
Sesións 

Aprox. 
Temporalización 

(50 mins por 
sesión)* 

Starter Unit 8 7-8 horas* 

1 Experiences 11 10-11 horas* 

2 Tomorrow’s land 11 10-11 horas* 

3 Entertainment 12 10-12 horas* 

4 Relationships 11 10-11 horas* 

5 Behaviour 12 10-12 horas** 

6 Design and technology 12 10-12 horas* 

7 Change the world 12 10-12 horas* 

8 Travel and tourism 12 10-12 horas* 

TOTAL .  approx 101 90-105 horas* 

 
 

* Observacións: Tendo en conta que cada ano se perden clases por mor dos exames, actividades 

extraescolares, e outros diversos motivos,e tendo en conta tamén o nivel de cada clase e o perfil con 

alumnos que presenten dificultades na aprendizaxe, o número de horas vaise ver reducido e 

probablemente non dé tempo de dar as nove unidades o cal teráse en conta o ano  seguinte facendo 

fincapé naquelo que non se deu o ano anterior e adicándolle 8 sesións á Starter Unit.  

A siguiente táboa mostra a nomenclatura dos distintos elementos que interveñen na temporalización 

das unidades. 

 

 
 

Starter unit 

 

Starter Ssesión 1 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Presentar o 
vocabulario 
(expresión 
persoal) e 
practicar a 
expresión oral. 
-Practicar 
colocacións 
habituais (Verb / 
Adjectives + 
preposition) 

-Lectura e audición dos textos e asociación 
cos títuos (Exercises 1-3). 
 
 
 

-Lectura das frases propostas e 
elección da preposición 
correspondente. Comprobación 
mediante a lectura. Intercambio oral 
entre parellas (Exercises 4-5). 
 

CL 
 
 
 
 
CL 

CL1.1 Capta, resume a idea global e 
extrae información específica de 
conferencias, discursos ou noticias 
sobre temas concretos e con certa 
abstracción. 
 
 
CL4.2. Infire coñecementos 
lingüísticos e léxicos a través da 
lectura. 

iPack 
SB pp.4-

5,  
SB p.6 

 
 
 
 



Starter Ssesión 1 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
-Desenvolver a 
competencia 
dixital. 

   

 Repasar, 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

Actividades de reforzo e ampliación: 
Helping hand: seguir o procedemento 
proposto (weak students) 
Fast finishers: redacción dun texto propio e 
actividade oral (matching) 
Vocabulary worksheets 

Grammar worksheets 

SI
EE 

SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar no aprendizaxe. 

TG p T4 
TG p T4 
TR CD-
ROM 
TR CD-
ROM 

 

   

 

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starter Ssesión 2 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Revisar os tempos verbais básicos: 
present simple & continuous; 
past simple and continuous.  

 
-Reflexionar sobre as excepcións 
de uso e interiorizalas:stative 
verbs. 

 
-Diferenciar entre subject e object 
questions. 
 
-Desenvolver a competencia en 
comunicación lingüística. 
 
-Desenvolver a competencia dixital.. 
 
- Desenvolver  a competencia en 
sentido de iniciativa e expresións 
culturais. 
 
- Desenvolver  a competencia 
aprender a aprender. 

 

-Lectura atenta dos contidos presentados no cadro Grammar 
revision A e consulta do Grammar Workshop se se presentan 
dúbidas. Realización dos exercicios propostos e corrección 
conxunta. Práctica oral (Exercises 6-7). 

 
 
 

AA AA2 Utiliza estratexias de comunicación das linguas que 
coñece para superar as dificultades que xorden 
habitualmente na comunicación 

SB p.5, ex. 6, 
7 

iPack 
 
 
 
 

 Repasar consolidar e estender 
o contido da unidade. 

Actividades de reforzo e ampliación: 
Grammar workshop 
Grammar worksheets 

SIEE SIEE4. Utiliza diferentes estratexias para progresar na 
aprendizaxe 

GW SB pp. 
114-116 

TR CD-ROM 



 
 

Starter Ssesión 3 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Identificar información 
xeral e específica a 
partir da audición de 
unha entrevista. 
 

 
-Contrastar e 
interiorizar o uso do 
present perfect simple 
e o present perfect 
continuous. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia dixital.. 
 
- Desenvolver  a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
expresións culturais. 
 
-Desenvolver a 
competencia aprender 
a aprender. 
 

 
 
 

- Observación do anuncio e anticipación do 
contido da audición. Lectura das preguntas 
listadas e selección das que cren máis 
axeitadas. Audición da entrevista e 
identificación das preguntas formuladas. 
Práctica oral (Exercises 1-4) 

 
-Observación do cuadro Grammar revision B 
e interiorización de expresiónss e usos. 
Realización de exercicios e 
corrección(Exercise 1). 

 
 
 

CL 
 
 
 
 
AA 

CL1.2 Comprende as mensaxes 
principais da comunicación 
interpersoal sobre temas de uso 
cotián, de interese xeral e temas 
abstractos. 
 
 
AA2. Utiliza estratexias de 
comunicación das linguas que coñece 
para superar as dificultades que 
xorden habitualmente na 
comunicación 

SB p.6 
CD / 

iPack 
SB p. 7, 
ex 1 

 
 
 
 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación:: 
Grammar Workshop 
Grammar worksheets 

SI
EE 

SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

 
GW, SB 

pp. 116-
117 

TR CD-
ROM 

 
 
 
 
 
 

Starter Ssesión 4 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

Interiorizar O uso de 
ever, never, for, since, 
still, yet & already. 

 
--Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia dixital.. 
 
-Desenvolver a 

-Observación do cuadro Grammar revision 
B e interiorización de expresións e usos. 
Realización de exercicios e corrección 
Pràctica oral (Exercises 2-6). 
 

AA AA2 Utiliza estratexias de 
comunicación das linguas que 
coñece para superar as dificultades 
que xorden habitualmente na 
comunicación 

SB p. 7, 
ex.2-6 

iPack 
 

   

   

   

   

   



Starter Ssesión 4 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

competencia en 
sentido de iniciativa e 
expresións culturais 
 
-Desenvolver a 
competencia aprender 
a aprender. 
 
-Desenvolver as 
competencias sociais 
e cívicas. 

 

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación:: 
Fast finishers: writing sentences 
Grammar workshop 
Speaking workshop 
Grammar worksheets 

SIEE SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

TG p.T7 
 

GW, SB 
pp 116-117 

SW, SB 
pp. 150-

157 
TR CD-
ROM 

 
 
 
 
 
 
 

Starter Ssesión 5 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

-Analizar un texto 
descriptivo para 
interiorizar a súa 
estructura 
 
-Contrastar imaxes 
usando as expresións 
e estruturas 
axeitadas. 
 
--Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia aprender 
a aprender. 
 
  

-Compleción dos textos e análise da súa 
estrutura e as expresións 
empregadas(Exercise 1). 
 

CL  CL4.1 Infire significados a partir do 
contexto. 

SB p.8, 
ex. 1 

    SB p. 8, 
ex. 2, 3 

 
 

- Observación do primeiro cadro Key 
phrases e elaboración dunha descrición a 
partir das preguntas e usando expresións 
axeitadas. Observación do segundo cadro 
Key phrases e elaboración dun texto 
contrastando dúas fotos. Comparación 
cun/a compañeiro/a. 

 
 
CL 

 
 
CL5.2. Redacta con estrutura lóxica e 
os elementos necesarios de cohesión 
e coherencia para facerse 
comprender. 

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Starter Ssesión 5 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

-Analizar un texto 
descriptivo para 
interiorizar a súa 
estructura 
 
-Contrastar imaxes 
usando as expresións 
e estruturas 
axeitadas. 
 
--Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia aprender 
a aprender. 
 
  

-Compleción dos textos e análise da súa 
estrutura e as expresións 
empregadas(Exercise 1). 
 

CL  CL4.1 Infire significados a partir do 
contexto. 

SB p.8, 
ex. 1 

    SB p. 8, 
ex. 2, 3 

 
 

- Observación do primeiro cadro Key 
phrases e elaboración dunha descrición a 
partir das preguntas e usando expresións 
axeitadas. Observación do segundo cadro 
Key phrases e elaboración dun texto 
contrastando dúas fotos. Comparación 
cun/a compañeiro/a. 

 
 
CL 

 
 
CL5.2. Redacta con estrutura lóxica e 
os elementos necesarios de cohesión 
e coherencia para facerse 
comprender. 

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starter Ssesión 7 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

-Mellorar e consolidar 
a comprensión 
auditiva e a expresión 
oral e escrita. 
 
--Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 

-Realización dos exercicios de 
consolidación do WB 

AA AA4 Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

WB p. 7 
CD / 

iPack 
    

   

   

   

Starter Ssesión 6 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

-Revisar algúns 
aspectos gramaticais: 
none, both, all, 
neither; indefinite 
pronouns; 
comparatives & 
superlatives. 

 
- Coñecer e 
interiorizar estratexias 
de expresión oral . 
 
--Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia aprender 
a aprender. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

 

-Observación do cadro Grammar revision C 
e realización de exercicios. Corrección e 
resolución de dúbidas(Exercises 4-6). 

 
 

AA AA2 Utiliza estratexias de 
comunicación das linguas que 
coñece para superar as dificultades 
que xorden habitualmente na 
comunicación 

SB p.9 
 
 
 
 
 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

Actividades de reforzo e 
ampliación:Fast finishers: writing 
sentences 
Extra activity: Speaking 
Grammar Workshop 
Speaking Workshop 
Grammar worksheets, TR CD-ROM 
 

SIEE SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

     TG p. 
T9 

TG p. T9 
 

GW SB 
pp. 117-

118 
SW pp. 

150-157 
TR CD-
ROM 



Starter Ssesión 7 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia aprender 
a aprender. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
-Desenvolver a 
competencia dixital.. 

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación:: 
Grammar Workshop 
Speaking Workshop  
Grammar worksheets 
 

SIEE SIEE4. Utiliza diferentes 
estratexias para progresar na 
aprendizaxe 

GW, SB 
pp. 117-
118 
SW, SB 
pp. 150-
157 

TR CD-
ROM 

 
 
 
 
 
 
  



Starter Ssesión 8 

Objetivos 
Obxectivos 

Actividades CCBB Indicadores Recursos 

-Valorar os 
coñecementos 
adquiridos na 
unidade. 
 
-AVALIACIÓN 
sumativa. 

-Realización opcional dun dos test da 
unidade: 

Toda
s 

 CD / 
iPack 
TR CD-
ROM 

Diagnostic 
test 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 

 

 

Unit 1 - Experiences 

 

Unidade 1 - Sesión 1 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Anticipar os contidos 
da unidade 
 
-Presentar o tema e 
vocabulario 
(experiencias) e 
practicar a expresión 
oral 
 
-Practicar expresións 
con get, go, make & 
do. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia dixital. 
 
-Desenvolver a 
competencia aprender 
a aprender. 

-Observación e comentario dos Unit 
contents. 
 
 

CL CL3.2 Participa en conversacións con 
certo grao de fluidez, naturalidadee e 
precisión, sobre temas variados. 

Oxford 
iPack 

 
 
 

SB p. 10 
 
 
 

SB. p.10 
 
 

SB p. 10 
 
 

TG p. 
T10 

 
TG p. 
T10 

 
 

TG p. 
T10 

 
 

 
SB p. 11 

-Reflexión sobre as ideas propostas e 
intercamibo por parellas ou grupos (Exercise 
1). 

CL CL3.2 Participa en conversacións con 
certo grao de fluidez, naturalidadee e 
precisión, sobre temas variados. 

-Lectura das listas e debate oral (Exercise 
2). 

CL CL2.5. Defende oralmente posturas 
de pensamento mostrando unha 
actitude respectuosa e crítica ante as 
achegas alleas. 

-Descripción dos personaxes a partir das 
listas (Exercise 3). 

CL  CL4.3. Extrae conclusións 
informativas e formativas a raíz da 
lectura de textos. 

     -Fast fnishers: add two more activities AA AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

     -Extra activity: Speaking 
 
 

CL . CL2.5. Defende oralmente posturas 
de pensamento mostrando unha 
actitude respectuosa e crítica ante as 
achegas alleas. 

     -Extra activity: Vocabulary 
 
 
 
 
-Compleción do cadro a partir das opcións 
dadas. Realización dos exercicios e 
ampliación do vocabulario. Intercambio oral 
entre parellas(Exercise 4-6). 

SII
EE 

 
 
 

CL 

SIEE1. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
 
 
 
CL 3.1. Realiza intercambios 
comunicativos con falantes da lingua 
estudada. 



Unidade 1 - Sesión 1 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Repasar consolidar e 
estender o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
- Vocabulary (Workshop) (Exercises 1, 
2, 3, 4, 5 and 6). 
- Vocabulary (Worksheet). 
- Webquest: searching for some bucket 
lists. 
- Fact file 

SII
EE 

 
 

CD 

SIEE1. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
CD2. Usa as tecnoloxías da 
información e a comunicación de 
forma autónoma para producir textos 
a partir de modeos. 

 
VW SB 

pp. 134 
TR CD-
ROM 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 1 - Sesión 3 (50')  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

Unidade 1 - Sesión 2 (50') 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

-Visionar un vídeo e 
revisar expresións 
para expresar 
preferencias. 
 
-Comprender un texto 
escrito. 
 
-Repasar consolidar e 
estender o contido da 
unidade. 
 
-Desenvolver a 
competencia 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia dixital.. 
 
-Desenvolver a 
competencia aprender 
a aprender. 
 
-Desenvolver a 
competencia 
conciencia e 
expresións culturais 
 
- Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Repasar consolidar e 
estender o contido da 
unidade. 

-Visionado do vídeo e comprensión 
exhaustiva (Exercise 7). 
 
 
 
 
-Segundo visionado do vídeo e contestación 
ás preguntas (Exercise 8). 

CL 
 
 
 
 
 

CL 

CL1.1. Capta, resume a idea global e 
extrae información específica de 
conferencias, discursos e noticias 
sobre temas concretos e con certa 
abstracción. 
 
CL1.1. Capta, resume a idea global e 
extrae información específica de 
conferencias, discursos e noticias 
sobre temas concretos e con certa 
abstracción. 
 

iPack 
SB pp. 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SB pp. 12-

13 
VocAppp 
CD/iPack 

 
 
 

TG p. T13 
 

TG p. 
T13 

 
 

TG p. 
T13 

 
 
 
 
 
 
 

SW SB pp.150 
VW SB pp. 
134-135 

TR CD-
ROM 
WB. Pp. 

108-109 
TG p. T13 
TG p. T13 

 

-Lectura atenta das Key Phrases. Expresión 
oral utilizando as Key Phrases (Exercises 9- 
10) 
 

AA AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

-Lectura atenta e audición do texto. 
Comprensión lectora e práctica de 
vocabulario (Exercises 1-5). 

 
 
-Diferencias entre o inglés británico e o 
inglés americano. 
 
 
 
     -Extra activity: Vocabulary 
 
 
     -Extra activity: Speaking 
 
 
 
     -Extra activity: Exam practice 
 
 
 
 
 
 
 Actividades de reforzo e ampliación: 
        Speaking Workshop. 
         Vocabulary Workshop. 
         Vocabulary worksheets. 
          Listeninng reference. 
          Fact File. 
          Webquest: searching for ‘Nicholas 
White elevator’. 

CL 
 
 
 
 
CEC 
 
 
 
SIEE 

 
AA 
 
 
 
CL 
 
 
 
 
 
 
SIEE 
 
 
 
CD 

CL4.3 Extrae conclusións 
informativas e formativas a raíz da 
lectura de textos. 
 
 
CEC1. Valora a lingua estranxeira 
como medio para comunicarse e 
acceder a informacións e culturas 
novas. 
 
SIEE1. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
 
CL5.3. Redacta textos con certa 
complexidade sobre temas persoais, 
actuais e de interese académico con 
razoable corrección gramatical e 
léxico apropiado ao contexto. 
 
SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
 
 
 
CD1. Usa as tecnoloxías da 
información e a comunicación de 
forma autónoma para buscar 
información. 



Unidade 1 - Sesión 3 (50')  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

-Interiorizar o uso de 
algún phrasal verbs 
(go). 

 
 
 

-Contrastar e 
interiorizar o uso dos 
tempos de pasado: 
past simple & past 
continuous, past simple 
& present perfect, past 
simple & past perfect, 
past simple, used to & 
would.  
 
-Desenvolver a 
competencia   aprender 
a aprender 
 
-Desenvolve la 
competencia sentido 
da iniciativa e espíritoo 
emprendedor. 
 
- Desenvolver a 
competencia dixital. 

-Asociacion de phrasal verbs co significado 
correspondente e localización no texto 
(Exercises 6-7). 

 
 
-Práctica extensiva (Exercises 3-4). 
 
 
 
-Observación o cuadro gramatical. 
Interiorización de expresións e usos. 
Realización de exercicios e 
corrección(Exercises 1-4) 
 
 
 
     -Extra activity: Grammar. 
 
 
 
     -Fast finishers: writing sentences. 

 

AA 
 
 
 

SIEE 
 
 
 

AA 
 
 
 
 

AA 
 
 

 
SIEE 

AA2. Utiliza estratexias de 
comunicación das linguas que 
coñece para superar as dificultades 
que xorden habitualmente na 
comunicación 
 
SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
 
 

AA2.Utiliza estratexias de 
comunicación das linguas que 
coñece para superar as 
dificultades que xorden 
habitualmente na comunicación 
 

AA1.Valora a capacidade de 
interactuar oralmente como 
medio eficaz na ampliación dos 
seus horizontes humanos, 
lingüísticos e culturais. 
 
SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
 

Oxford 
iPack 
SB pp. 
12-13 
WB P. 8 

 
 
 
 
 

SB pp. 14-
15 

 
 
 

TG p. T14 
 
 
 

TG p. T14 

   

  . 

  . 

   

  . 

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e 
ampliación: 
-Vocabulary Workshop.  
-Vocabulary Worksheets. 
-Grammar Workshop. 
-Grammar Worksheets. 
 

SIEE SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
 

 
VW, SB p. 

135 
TR CD- 
ROM 

GW, SB 
pp.119-121 

TR CD- 
ROM 

 

 
  



Unidade 1 - Sesión 4 (50') 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

-Consolidar o uso dos 
past tenses. 
 
- Desenvolvemento 
da competencia 
comunicación 
linguistica. 
 
- Desenvolvemento 
da competencia 
aprender a aprender. 
 
- Desenvolvemento 
da competencia 
sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor. 

-Audición e comprensión da 
versión extendida  dunha historia. 
Realización dos exercicios 
relacionados coa audición 
(Exercises 5-7) 
 
-Realización dos exercicios de 
práctica e consolidación propostos 
e corrección (Exercises 8-11). 

 
     -Extra activity: Listening 

 
 

CL 
 
 
 

 
 
AA 
 
 
 
CL 

CL1.1. Capta, resume a idea 
global e extrae información 
específica de conferencias, 
discursos ou noticias sobre 
temas concretos e con certa 
abstracción. 
 

AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
 
 

CL1.2. Comprende as mensaxes 
principais da comunicación 
interpersoal sobre temas de uso 
cotián, de interese xeral e temas 
abstractos. 

Oxford 
iPack 

SB p. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
TG p. 

T15 
 
 
 
 

  . 

  . 

  . 

   

  .   

  . 

  . 

   

-Repasar consolidar e 
estender o contido da 
unidade. 

Actividades de reforzo e ampliación: 

       Grammar workshop 
       Grammar worksheet. 

SIEE SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

GW, SB 
pp. 119-

121 
TR CD- 
ROM 

 
 
 
 
 
 

Unidade 1 - Sesión 5 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Realizar intercambios 
comunicativos sobre 
experiencias usando 
os -ing/ -ed adjectives. 

 
 

-Practicar a 
conversación auditiva. 
 
-Identificar e reproducir 
modeos de 
acentuación (Word 
stress) e interactuar 
oralmente. 
 
-Desenvolve a 
competencia en 

- Estudo dos verbos presentados e 

decisión sobre o seu sentido, positivo 
ou negativo. Dedución da formación de 
adxectivos a partir de verbos e 
explicitación da diferenza entre os -ing 
e -ed adjectives. Realización de 
exercicios relacionados con este punto 

gramatical. (Exercises 1-6). 
 

SI
EE 

SIEE3. Identifica diferentes 
estratexias para progresar na 
aprendizaxe. 

Oxford 
iPack 
TG p. 16 
SB pp. 
16-17 
WB P. 9, 
ex. 5-6 

 
 
 
 
 
 

 
TG p. T16 

 
TG p. 

  . 

     -Fast finishers: writing sentences CL .CL5.2. Redacta con estrutura 
lóxica e os elementos necesarios 
de cohesión e coherencia para 
facerse comprender. 



Unidade 1 - Sesión 5 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolve a 
competencia dixital. 
 
-Desenvolve as 
competencias sociais 
e cívicas. 
 
-Desenvolve o sentido 
da iniciativa e espírito 
emprendedor. 

     -Extra activity: Vocabulary 
 
 
 
-Observación e descrición das imaxes. 
Audición e realización das actividades de 

comprensión propostas (Exercises 7-9). 
     
 
 

- Extra activity: Speaking 
 

 

- Audición dos modelos e identificación 

da sílaba tónica. Realización das 
actividades introdutorias á práctica oral. 
Intercambio comunicativo en parellas 

ou grupos (Exercises 12-15). 
 
     -Extra activity: Speaking 

 
 

AA 
 
 
 
 
CL 
 
 
 
 
 
 
SC 
 
 
 
CL 
 
 
 
 
 
 
SC 

AA1. Valora a capacidade de 
interactuar oralmente como 
medio eficaz na ampliación dos 
seus horizontes humanos, 
lingüísticos e culturais. 
 
 

CL1.1. Capta, resume a idea 
global e extrae información 
específica de conferencias, 
discursos ou noticias sobre temas 
concretos e con certa 
abstracción. 
 
 

SC2. Socializa e participa en 
actividades de grupo na lingua 
estranxeira. 
 
 
CL3.2 Participa en conversacións con 
certo grao de fluidez, naturalidadee e 

precisión, sobre temas variados. 
 
 
 

SC2. Socializa e participa en 
actividades de grupo na lingua 
estranxeira. 

T16 
 
 
 

 
SB p. 16 

 
 
 
 
 
 

TG. p. 16 
 
 
 

SB p. 17 
 
 
 
 
 

TG p. T16 

  . 

   

-Repasar consolidar e 
estender o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 

       Vocabulary workshop 
       Listening reference 

Listening worksheets 
Speaking workshop 

 

SI
EE 

SIEE4 Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

 
VW pp. 

134-135 
WB pp. 

108-109 
TR CD- 
ROM 
SW SB 

pp. 150- 
152 



 
 
 
 
  

Unidade 1 - Sesión 6 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Analizar un texto 
narrativo e interiorizar 
a súa estructura e 
particularidades. 
 
- Desenvolve a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia   
aprender a aprender 
 
-Desenvolve as 
competencias sociais e 
cívicas. 

-  Lectura e análise do texto a partir das 
actividades propostas. Estudo das 
expresións de tempo presentadas, así como 

das key phrases (Exercises 1-6) 
 

- Extra activity: Writing 

C
L 

 
 
 

 
 

AA 

CL4.3. Extrae conclusións 
informativas e formativas a raíz 
da lectura de textos. 
 
 
 
 

AA3. Identifica diferentes 
estratexias para progresar na 
aprendizaxe. 

Oxford 
iPack 
SB pp. 
18-19 

 
 
 

TG p. 
T19 

   

   

   

   

   

   

   

  . 

.  . 



Unidade 1 - Sesión 7  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Elaborar un texto 
narrativo. 

 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
 

 

- Elaboración dun texto narrativo a 
partir da actividade preparatoria e 
seguindo a guía de redacción (Exercises 
7-9). 
 

 

CL CL5.4. Compón textos utilizando 
estratexias como a planificación, 
textualización, revisión e versión 
final. 

Oxford 
iPack 
SB p. 19 

 

   

  .   

   

   

-Repasar consolidar e 
estender o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación 
- Writing Reference. 
- Writing workshop. 

SI
EE 

SIEE4. Utiliza diferentes 
estratexias para progresar na 
aprendizaxe 

 
WB pp. 

108-109 
TR CD- 
ROM 

 
  



 
  

Unidade 1 - Sesión 8 (50’)  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Consolidar a 

comprensión auditiva e 
a expresión oral 
 
-  Desenvolvemento da 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
-Desenvolvemento da 
competencia digital. 
 
-Desenvolvemento da 
competencia aprender 
a aprender. 
 
-Desenvolvemento da 
competencia entido da 
iniciativa e espírito 
emprendedor. 
 
 
 
 
-Repasar consolidar e 
estender o contido da 
unidade. 

-Anticipación do contenido do audio. Lectura 
das preguntas e anotación das key words. 
Audición atenta e resposta a las preguntas 
(Exercises 1-2). 

CL CL1.1. Capta, resume a idea 
global e extrae información 
específica de conferencias, 
discursos ou noticias sobre temas 
concretos e con certa abstracción. 

Oxford 
iPack 
SB p. 
20 

 
 
 
 
 

TG p. 
T20 

 
 
 
 
TG p. 

T20 
 
 
 

SB p. 20 
 
 
 
 
 
 

TG p. T21 
 
 
 
 

TG p. T21 
 
 

 
TG p. T21 

 
 
 

TG p. 20 
TG p. 20 
TG p. 21 
WB pp. 
12-13 

 

  . 

     -Extra activity: Listening CL .CL1.1. Capta, resume a idea 
global e extrae información 
específica de conferencias, 
discursos ou noticias sobre temas 
concretos e con certa abstracción. 

     -Extra activity: Speaking 
 

 
 

-Comentario das fotos e anticipación do 
contenido do vídeo. Visionado e resposta a 
las preguntas. Role- play (Exercises 1-5). 
 
 
 
 
 

- Helping hand: ordering the story 
(weak students). 

 
 
 
 

- Extra activity: Speaking 
 
 
 

- Extra activity: Exam practice 
 

SI
EE 
 
 
 
CL 
 
 
 
 
 
 
CL  
 
 
 
 
CL 
 
 
 
AA 

SIEE1. Participa en conversacións 
e simulacións breves con diversos 
fins comunicativos 
 
 

CL1.1. Capta, resume a idea 
global e extrae información 
específica de conferencias, 
discursos ou noticias sobre temas 
concretos e con certa abstracción. 
 
 

CL1.1. Capta, resume a idea 
global e extrae información 
específica de conferencias, 
discursos ou noticias sobre temas 
concretos e con certa abstracción. 
 

CL2.5. Defende oralmente 
posturas de pensamento 
mostrando unha actitude 
respectuosa e crítica ante as 
achegas alleas. 
 

AA1. Valora a capacidade de 
interactuar oralmente como medio 
eficaz na ampliación dos seus 
horizontes humanos, lingüísticos 
e culturais. 

- Actividades de reforzo e ampliación 
     - Fact File. 
     - Webquest: searching for ‘Ian Usher’. 
     - Fact File 
     - WB: Listening & Speaking 

SIEE SIEE4. Utiliza diferentes 
estratexias para progresar na 
aprendizaxe 

   



Unidade 1 - Sesión 9 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Consolidar a 
comprensión lectora e 
a expresión escrita. 
 
-Desenvolvemento da 
competencia aprender 
a aprender 
 
-Desenvolvemento da 
competencia de 
sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor. 

-Realización dos exercicios de práctica e 
consolidación propostos no workbook. 

AA AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

Oxford 
iPack 
WB pp. 
14-15   . 

   

   

   

   

  . 

-Repasar consolidar e 
estender o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación 
- Exam Practice 1 
- Reading reference 
- Writing reference 

SI
EE 

SIEE4. Utiliza diferentes 
estratexias para progresar na 
aprendizaxe 

WB  p.88 
WB pp. 

106-107 
WB pp. 

110-111 
 

 
 
  



Unidade 1 - Sesión 10 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Revisar e consolidar 
os contidos traballados 
na unidade 

-Realización dos exercicios de revisión do 
Progress Check ecorrección. Aclaración de 
dudas e preparación para o exame de final 
de unidade. 

SI
EE 

SIEE4. Utiliza diferentes 
estratexias para progresar na 
aprendizaxe 

Oxford 
iPack 
SB p. 
106 

WB pp. 
16-17 

 
 

   

   

   

   

  . 

 
  



Unidade 1 - Sesión 11 (50') -Tests 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Valorar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
AVALIACIÓN 
sumativa. 
 
-Desenvolver a 
competencia aprender 
a aprender. 

-Realización opcional dun dos tests da 
unidade (Unit 1 Test). 

Tod
as 

 TR CD- 
ROM CD/ 

iPack 
 Unit 1 
test 

 
 
  



Unit 2 - Tomorrow’s world 

 

Unidade 2 - Sesión 1 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Anticipar os contidos 
da unidade 

 
-Presentar o tema e o 
vocabulario (o futuro) 
da unidade. 
 
-Desenvolve a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolve a 
competencia no 
sentido da iniciativa e 
el espírito 
emprendedor. 
 
-Desenvolve as 
competencias sociais e 
cívicas. 

 

- Observación e comentario  dos 
Unit contents.  

CL 
 
 
 

 

CL3.2 Participa en conversacións con 
certo grao de fluidez, naturalidadee e 
precisión, sobre temas variados. 

iPack 
SB p. 22 

 
SB p. 22 
SB p. 22 
SB pp. 
22-23 

 
WB p. 

18, ex. 1,2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TG p. T23 

 
 

 
 
 
 

 
-Debate oral a partir das preguntas 
introductorias (Exercise 1). 
 
-Lectura da Key skill, audición dos 
extractos e resposta ás preguntas 
formuladas (Exercises 3-4) 
. 
- Lectura do artigo erealización dos 
exercicios. Estudo das key phrases 
e formulación de prediccións. 
(Exercises 5-8). 

 
 
 

-Extra activity: Listening 
 

 
SC 
 
 
 
CL 
 
 
 
 
SC 
 
 
 
 
 
 
CL 

 

SC2. Socializa e participa en 
actividades de grupo na lingua 
estranxeira. 
 

CL1.1.Capta, resume a idea 
global e extrae información 
específica de conferencias, 
discursos ou noticias sobre temas 
concretos e con certa 
abstracción. 
 

SC1. Utiliza de forma consciente 
en contextos de comunicación 
variados, os coñecementos 
adquiridos sobre o sistema 
lingüístico da lingua estranxeira 
para comprender as producións 
alleas. 
 

CL1.1 Capta, resume a idea 
global e extrae información 
específica de conferencias, 
discursos ou noticias sobre temas 
concretos e con certa 
abstracción. 

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
- Vocabulary workshop 
- Vocabulary worksheets 
- Speaking workshop 
- Listening reference 
- Fact file 
- Webquest: film search 
 

SIEE SIEE4. Utiliza diferentes 
estratexias para progresar na 
aprendizaxe 

 
VW SB 

pp. 136-
137 

TR CD-
ROM 
SW, SB 

pp. 155 
WB pp. 

108-109 
TG p. 
T23 
TG p. 
T23 

 
 
 
 
  



Unidade 2 - Sesión 2 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Practicar a 
comprensión lectora 

 
-Interiorizar o uso dos 
reflexive verbs. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia dixital.. 
 
- Desenvolver a 
competencia aprender 
a aprender. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido da iniciativa e 
espíritoo emprendedor. 

- Audición e lectura do texto. Realización 
das actividades de comprensión e propostas 
e corrección (Exercises 1-4). 
 
 
-Helping hand: Reading (weak students) 
 
 
-Extra activity: Vocabulary 
 
-Extra activity: Speaking 
 
 
 
-Extra activity: Exam practice 
 
 
-Localización de exemplos e traducción á  
lingua propia (Exercises 5-7). Práctica 
extensiva (WB). 
 
 
-Fast finishers: writing sentences. 
 
 

C
L 

 
 
 
C

L 
 

 
C

L 
 

C
L 

 
 
 
A

A 
 

 
A

A 
 
 

 
C

L 

CL1.1. Capta, resume a idea global e 
extrae información específica de 
conferencias, discursos ou noticias 
sobre temas concretos e con certa 
abstracción. 
 
CL4.1. Infire significados a partir do 
contexto. 
 
 
CL4.1. Infire significados a partir do 
contexto. 
 
CL2.2. Produce un discurso 
comprensible e axeitado á intención 
de comunicación 
 
 
AA3. Identifica diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe. 
 
AA3. Identifica diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe. 
 
 
CL5.2. Redacta con estrutura lóxica e 
os elementos necesarios de cohesión 
e coherencia para facerse 
comprender. 

iPack 
SB 

pp.24-25 
VocApp 
TG p. T 

24 
 

TG p. T 
25 

 
TG p. 
T25 

 
TG p. 
T25 

 
SB pp. 
24-25 
WB p. 

18, ex. 3-5 
TG p. T24 

 

   

   

   

   

   

-Repasar consolidar e 
estender o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
- Fact file 
- Speaking Workshop 
- Vocabulary Workshop 
- Vocabulary Worksheets 
 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

TG p. 
T24 

SW, SB 
pp. 154 
VW, SB 

pp. 136-
137 

TR CD-
ROM 

 
 
 

Unidade 2 - Sesión 3 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 



Unidade 2 - Sesión 3 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Contrastar e 
interiorizar o uso das 
formas verbais para 
expresar futuro: will, 
going to, present 
simple & present 
continuous; future 
perfect & continuous; 
future time clauses. 
 
-Desenvolve a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolve a 
competencia en 
aprender a aprender. 
 
-Desenvolve a 
competencia dixital. 
 
-Desenvolve a 
competencia en 
sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor. 

 

-Observación do cadro gramatical. 
Interiorización de expresións e usos no 
iPack. Realización de exercicios e 
corrección. Práctica oral (Exercises 1-5).  
 
 
  

- Fast finishers: writing sentences 
 
 

- Fast finishers: writing predictions 
 

- Extra activity: Speaking 
 

 
- Extra activity: Writing 

 

AA 
 
 
 
 
 

AA 
 
 

CL 
 
 

CL 
 

CL 

AA3. Identifica diferentes 
estratexias para progresar na 
aprendizaxe. 
 
 
 
 

AA3. Identifica diferentes 
estratexias para progresar na 
aprendizaxe. 
CL5.2. Redacta con estrutura 
lóxica e os elementos necesarios 
de cohesión e coherencia para 
facerse comprender. 
CL2.2. Produce un discurso 
comprensible e axeitado á intención 

de comunicación. 
CL5.3. Redacta textos de certa 
complexidade sobre temas persoais, 
actuais e de interese académico con 
razoable corrección gramatical e 
léxico apropiado ao contexto. 

iPack 
SB pp. 
26-27 

 
 
 
 

TG p. 
T26 

 
TG p. 
T27 

 
 

TG p. 
T27 

 
 

TG p. 
T27 

 

   

   

   

   

   

   

-Repasar consolidar e 
estender o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
- Grammar Workshop 
- Grammar Worksheet 
 

 SIEE4. Utiliza diferentes 
estratexias para progresar na 
aprendizaxe 

GW, SB 
pp. 121-

123 
TR CD-
ROM 

 
  



 

Unidade 2 - Sesión 4 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Consolidar o uso das 
formas verbais para 
expresar futuro. 
 
-Desenvolvemento da 
competencia aprender 
a aprender. 

-Realización dos exercicios de práctica e 
consolidación propostos e corrección. 

A
A 

AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

SB p.27, 
ex: 6-9 

WB 
pp.20-21 

 

   

   

   

   

   

   

-Repasar consolidar e 
estender o contido da 
unidade. 

Actividades de reforzo e ampliación  
-Grammar Workshop 
- Grammar Worksheets 

 SIEE4. Utiliza diferentes 
estratexias para progresar na 
aprendizaxe 

GW, SB 
pp. 121-

123 
TR CD-
ROM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Unidade 2 - Sesión 5 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Interiorizar o 
significado e uso de 
phrasal verbs relativos 
a relacións sociais. 
 
-Practicar a 
comprensión auditiva 

 
 
-Identificar e reproducir 
modelos de entoación 
(pitch and attitude) e 
interactuar oralmente. 
 
-Desenvolvemento na 
competencia en 
comunicación 
lingüística.  
 
-Desenvolvemento na 
competencia aprender 
a aprender. 
 
-Desenvolvemento na 
competencia en 
sentido da iniciativa e 
espírit emprendedor. 
 
-Desenvolvemento das 
competencias sociais e 
cívicas. 

-Lectura do texto e compleción da tabla cos 
phrasal verbs correspondientes según su 
significado. Exercicios prácticos e corrección 
(Exercises 1-2 and WB). 
 
 
 
     -Fast finishers: writing example sentences 
 
 
 
     -Extra activity: Vocabulary 
 
 
 
     -Extra activity: Speaking 
 

CL 
 
 

 
 

CL 
 
 
 
 

AA 
 
 

CL 

CL4.1. Infire significados a partir 
do contexto. 
 
 
 
 

CL5.2. Redacta con estrutura 
lóxica e os elementos necesarios 
de cohesión e coherencia para 
facerse comprender. 
 

AA3. Identifica diferentes 
estratexias para progresar na 
aprendizaxe. 
 

CL2.4. Busca no seu ámbito e 
encontra medios que lle axuden a 
expresarse. 

iPack 
SB p. 
28 

VocApp 
WB P. 

19, EX. 6-
8 

TG p. 
T28 
TG p. 
T28 
TG p. 
T28 

SB p. 29 
SB p. 29 

TG p. T29 
 

-Visionado do video. Audición atenta e 
realización das actividades de comprensión 
(Exercises 3-4). 

 
 

- Audición dous modelos de entoación e 
identificación dos seus uso para mostrar 
interese, etc. Observación das key phrases e 
práctica oral. Intercambio comunicativo en 
parellas (Exercises 5-8). 
 
     -Extra activity: Speaking 

CL 
 
 
 
AA 
 
 
 
 
CL 

CL1.3. Utiliza estratexias para 
comprender a idea global ou 
inferir significados non explícitos 
nun texto oral. 
 

AA1. Valora a capacidade de 
interactuar oralmente como medio 
eficaz na ampliación dos seus 
horizontes humanos, lingüísticos e 
culturais. 
 
CL3.2 Participa en conversacións con 
certo grao de fluidez, naturalidadee e 

precisión, sobre temas variados. 

   

   

   

 
 
 
 

  

   

-Repasar consolidar e 
estender o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación : 
- Vocabulary Workshop 
- Speaking Workshop 
 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

 
VW, SB 

pp. 136-
137 

SW, SB 
pp. 150-

157 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Unidade 2 - Sesión 6 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Analizar unha reseña 
literaria e interiorizar  a 
súa estructura, 
cotrastándoa cunha 
reseña 
cinematográfica. 
 
-Estudar e aplicar o 
uso de conectores nas 
oracións de 
finalidade e 
consecuencia. 
 
-Desenvolve a 
competencia en 
comunicación 
lingüística 
 
-Desenvolver a 
competencia   aprender 
a aprender 
 
-Desenvolve a 
competencia en 
sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
-Desenvolve a 
competencia en 
conciencia e 
expresións culturais. 

- Lectura e análise do texto a partir das 
actividades propostas. Audición de opinións 
sobre libros/películas e asociación de 
adxectivos con vos aspectos listados. 
Estudo das expresións de tempo 
presentadas, así como das key phrases 
(Exercises 1-3). 
 
     Extra activity: Writing 
 
 
- Compleción das frases propostas a partir 
do texto. Tradución á lingua propia e 
inferencia do uso dos conectores 
presentados. Práctica e corrección conxunta 
(Exercise 4-6) 
 
 

CL 
 
 
 
 
AA 
 
 
 
SIEE 

CL4.3. Extrae conclusións 
informativas e formativas a raíz da 
lectura de textos. 
 
 
 
AA3. Identifica diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe. 
 
SIEE3. Identifica diferentes 
estratexias para progresar na 
aprendizaxe. 
 
 

iPack 
SB pp. 
30 

TG p. T30 
SB p.31 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
-Writing reference 
-Writing Worksheets 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

WB pp. 
110-118 
TR CD-
ROM 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Unidade 2- Sesión 8 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Consolidar a 
comprensión auditiva 
e a expresión oral. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia dixital.. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
conciencia e 
expresións culturais. 

- Comentario das fotos e anticipación do 
contido do audio. Lectura das preguntas e 
anotación das key words. Audición atenta e 
resposta ás preguntas (Exercises 1-2). 
 
     - Extra activity: Speaking 
 
 
    -Extra activity: Exam practice 
 
 
- Comentario das fotos e anticipación do 
contido do video mediante a compleción dun 
texto. Visionado e resposta ás preguntas 
(Exercises 1-2). 
 
 

C
L 
 
 
 
CL 
 
 
CL 
 
 
CL 

CL1.2. Comprende as mensaxes 
principais da comunicación 
interpersoal sobre temas de uso 
cotián, de interese xeral e temas 
abstractos. 
 
CL2.2. Produce un discurso 
comprensible e axeitado á intención 
de comunicación. 
 
CL2.4. Busca no seu ámbito e 
encontra medios que lle axuden a 
expresarse. 
 
CL1.2. Comprende as mensaxes 
principais da comunicación 
interpersoal sobre temas de uso 
cotián, de interese xeral e temas 
abstractos. 

iPack 
SB p.32 

TG p. T32 
TG p. T32 

SB p. 33 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
-Fact file 
-Webquest: searching for ‘3D printer’ 
-Fact file 
-Webquest: searching for ‘Nazca lines’ 
-WB: Listening 
 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

 
TG p. T32 
TG p. T32 
TG p. T33 
TG p. T33 

WB p. 
22, ex 1, 2 

 
 
 

Unidade 2 - Sesión 7 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Elaborar unha reseña 
literaria ou 
cinematográfica. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
conciencia e 
expresións culturais 

- Elaboración dunha recensión literaria ou 

cinematográfica a partir da actividade 
preparatoria e o cadro key phrases, seguindo 
a guía de redacción (Exercises7-8) 
 

C
L 

CL5.3. Redacta textos de certa 
complexidade sobre temas persoais, 
actuais e de interese académico con 
razoable corrección gramatical e 
léxico apropiado ao contexto. 

SB p. 31 

   

   

   

   

   

   

-Repasar consolidar e 
estender o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación : 
-Webquest 
-Writing reference 
-Writing worksheets 
 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

 
TG p. T31 

WB pp. 
110-118 

TR CD-
ROM 



Unidade 2 - Sesión 9 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Consolidar a 
comprensión lectora 
e aexpresión escrita. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
aprende a aprender. 

-Realización dos exercicios de práctica e 
consolidación propostos no workbook. 
 

AA AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

WB pp. 
24-25 

 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
-Reading reference  
-Writing reference 
-Writing tutor 

 SIEE1. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

WB p. 89 
WB pp. 
106-107 
WB pp. 
110,112 

Digital 
WB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 2 - Sesión 10 (50')   

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Revisar e consolidar 
os contidos traballados 
na unidade. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor. 

-Realización dos exercicios de revisión do 
Progress Check e corrección. Resolución de 
dudas e preparación para o exame de final 
de unidade. 

SIEE SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

iPack 
SB p. 107 

WB pp. 26-
27 

 
    

   

   

   

   

 

 

Unidade 2 - Sesión 11 (50)  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 



Unidade 2 - Sesión 11 (50)  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Valorar os 
coñecementos 
adquiridos na 
unidade. 
AVALIACIÓN 
sumativa. 

-Realización opcional dun dos test da 
unidade. 

Todas  TR CD-ROM 
CD / iPack 
Unit 2 test 

   

   

   

   

   

   

 

Unidade 2 - Sesión 12 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

- Valorar o progreso 
do alumnado ao longo 
do trimestre. 
AVALIACIÓN 
sumativa. 

-Realización opcional dun dos test de final 
de trimestre. 

Tod
as 

 TR CD-
ROM 

CD / iPack 
End-of-

term test 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unit 3 - Entertainment 

Unidade 3 - Sesión 1 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 



Unidade 3 - Sesión 1 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Anticipar os contidos 
da unidade 

 
-Presentar o tema e 
vocabulario 
(entertainment) da 
unidade. 
 
-Intercambiar opinions 
e suxerencias sobre 
ocio. 
 
-Desenvolver a 
competencia 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia 
matemática, cinetífica 
e tecnolóxica. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
conciencia e 
expresións culturais. 
 
- Desenvolver  a 
competencia en 
sentido da iniciativa e 
espírit emprendedor. 

 

-Observación e comentario dos Unit 
contents.  
 
 
- Debate oral a partir das preguntas 
introdutorias. Comprobación do significado 
das palabras marcadas e resposta ás 
preguntas do Entertainment quiz (Exercises 
1-4) Practica do vocabulario e expresión oral 
(Workbook). 
 
 
Visionado dun video e identificación dos 
lugares mencionados. Segundo visionado e 
realización de actividades de comprensión. 
Compleción e estudo do cadro Key phrases. 
Práctica oral a partir dun role-play (Exercises 
5-8) 
 

C
L 
 

 
CL 
 
 
 
 
 
CL 

CL3.2 Participa en conversacións con 
certo grao de fluidez, naturalidadee e 
precisión, sobre temas variados. 
 
CL2.5. Defende oralmente posturas 
de pensamento mostrando unha 
actitude respectuosa e crítica ante as 
achegas alleas. 
 
 
 
CL1.1. Capta, resume a idea global e 
extrae información específica de 
conferencias, discursos ou noticias 
sobre temas concretos e con certa 
abstracción. 

ipack 
SB p. 34 
SB pp. 
34-35 

Vocapp 
WB p. 28, 

ex.1-3 
SB p. 35 

 
 

   

   

   

   

   

   

-Repasar consolidar e 
estender o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
- Fact file 
-Webquest: searching for ‘viral 
videos’ 
-Vocabulary Workshop 
-Vocabulary worksheets 
-Listening reference 
-Speaking Workshop 
-Webquest: entertainment in a city 
(eg. New York) 

 
 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

 
TG p. T34 
TG p. T34 
VW SB pp. 

138-139 
TR CD-
ROM 

WB pp. 
108-109 
SW, SB 
p. 154 
 TG p. 
T35 

 
 

Unidade 3 - Sesión 2 (50) - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 



Unidade 3 - Sesión 2 (50) - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Practicar a 
comprensión lectora. 
 
-Interiorizar o 
significado dalguns 
body idioms. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
aprender a aprender. 
 
-Desenvolver a 
competencia no 
sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor. 

-Audición e lectura do texto. Realización das 
actividades de comprensión propostas e 
corrección. Atención á Vocabulary box 
(Exercises 1-6). 
 
-Helping hand: Reading (weak students) 
-Extra activity: Vocabulary 
-Extra activity: Speaking 
-Extra activity: Exam practice 
 
 
-Compleción das expresións presentadas e 
asociación co significado correspondente. 
Tradución á lingua propia e práctica 
extensiva (Exercises 7-8), Workbook. 

CL 
 
 
AA 
SC 
CL 
CL 
 
 
CL 

CL4.3. Extrae conclusións 
informativas e formativas a raíz da 
lectura de textos. 
 
 
AA3. Identifica diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe. 
SC2. Socializa e participa en 
actividades grupales na lengua 
extranjera 
CL2.2. Produce un discurso 
comprensible e axeitado á intención 
de comunicación. 
CL4.1 Infire significados a partir do 
contexto 
 
 
CL4.1 Infire significados a partir do 
contexto 

iPack 
SB pp. 36-
37 
TG p. T36 
TG p. T37 
TG p. T37 
TG p. T37 
SB pp. 36 
VocApp 
WB p.28, 
ex 4-6 

   

   

   

   

   

   

-Repasar consolidar e 
estender o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación : 
-Fact file 
-Speaking Workshop 
-Vocabulary Workshop 
-Vocabulary worksheets 
 
 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

 
TG p. T37 
SW, SB p. 
155 
VW SB pp. 
138-139 
TR CD-
ROM 

 
 
 
  

Unidade 3 - Sesión 3 (50’)  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Presentar a formación 
e uso das relative & 
adverbial  clauses. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
aprender a aprender. 
 
-Desenvolver a 
competencia no 
sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor. 

 

-Observación, interiorización e comentario 
do cuadro gramatical. Realización de 
exercicios básicos e corrección (Exercises 
1-3). 
 
 
     -Fast finishers: writing sentences 

 

AA 
 

 
 

AA 

AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
 
 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

iPack 
SB p.38 
TG p. 
T38 

   

   

   

   

   

   



Unidade 3 - Sesión 3 (50’)  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación 
: 
-Grammar Workshop 
-Grammar Worksheets 
 

SI
EE 

SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

GW, SB 
pp.123–

124 
TR CD-
ROM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Unidade 3 - Sesión 4 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Practicar a formación 
e uso das relative & 
adverbial  clauses. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
conciencia e 
expresións culturais. 

 

-Realización dos exercicios propostos e 
corrección (Exercises 4-10). 
 
     -Fast finishers: writing sentences 
 
 
 
     -Extra activity: Grammar 

 

CL 
 
 
CL 
 
 
 
SIEE 

CL4.2. Infire coñecementos 
lingüísticos e léxicos a través da 
lectura. 
 

CL5.2. Redacta con estrutura 
lóxica e os elementos necesarios 
de cohesión e coherencia para 
facerse comprender. 
SIEE1. Participa en conversacións 
e simulacións breves con 
diversos fins comunicativos 

iPack 
SB 

pp.38-39 
TG p. T39 
TG p. T39 

 
 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
-Webquest: searching for clips of 
Charlie Chaplin’s films 
-Grammar Workshop 
-Grammar Worksheet 
 

SI
EE 

SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

 
TG p. T39 
GW, SB 
pp.123–

124 
TR CD-
ROM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 3 - Sesión 5 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Consolidar a 
formación e uso das 
relative & adverbial 
clauses. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolvera 
competencia en 
aprender a aprender. 

 

-Realización dos exercicios de práctica e 
consolidación propostos e corrección. 

 

A
A 

AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

iPack 
WB pp. 30-

31 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

Actividades de reforzo e ampliación 
 -Grammar Workshop 
-Grammar worksheet 
 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

GW, SB pp 
123-124 

TR CD-
ROM 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Unidade 3 - Sesión 6 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

- Estudar o uso dos 
prefixos negativos con 
adxectivos. 
 
-Identificar e reproducir 

o son /Ә/. 
 
-Practicar a expresión 
de opinións. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver 
acompetencia en 
aprender a aprender. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
-Desenvolvemento da 
competencia en 
conciencia e 
expresións culturais. 

 

- Lectura do artigo e resposta ás preguntas 
formuladas. Compleción da táboa coas 
correspondentes adxectivos do artigo. 
Exercicios prácticos e corrección (Exercises 
1-5), Workbook 
 

CL 
 
 
 
 

 

CL1.3. Utiliza estratexias para 
comprender a idea global ou inferir 
significados non explícitos nun texto 
oral. 

iPack 
SB 

pp.40-41 
VocApp 

WB 
p.29 ex 7-

8 
 
 
 
 

TG p. T40 
TG p. T40 
TG p. T41 
TG p. T41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SB p. 
41 

 
 

SB p. 
41 

 
 
 
 
 
 
 
 

TG p. 
T41 

 
     -Extra activity: Speaking 
 
     -Fast finishers: negative prefixes + 
adjectives 
 
     -Fast finishers: short dialogue 
 
     -Extra activity: Vocabulary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Audición e reproducción dos modelos. 

Audición e identificación do sonido /Ә/. 
(Exercises 6-7). 

 
-Audición  da información sobre un podcast e 
resposta ás preguntas. Observación dos 
cadros key phrases e key skills e práctica 
oral. Intercambio comunicativo en parellas 
(Exercises 8-10). 
 
    -Extra activity: Speaking 

 

 
CL 
 
A

A 
 

 
CL 
 
 
CL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLA 
 
 
CLA 
 
 
CL 

 
CL3.1 Realiza intercambios 
comunicativos con falantes da lingua 
estudada. 
AA4. Utiliza diferentes estratexias para 
progresar na aprendizaxe 
CL3.1 Realiza intercambios 
comunicativos con falantes da lingua 
estudada. 
 
CL3.1 Realiza intercambios 
comunicativos con falantes da lingua 
estudada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL1.3. Utiliza estratexias para 
comprender a idea global ou inferir 
significados non explícitos nun texto 
oral. 
 
 
CL1.3. Utiliza estratexias para 
comprender a idea global ou inferir 
significados non explícitos nun texto 
oral. 
 
 
CL3.1 Realiza intercambios 
comunicativos con falantes da lingua 
estudada. 
 

   

   

   

   

   



Unidade 3 - Sesión 6 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
-Vocabulary workshop 
-Speaking workshop 
 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

VW SB 
pp. 138-

139 
SW SB 
pp. 150-

157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 3 - Sesión 7 (50) - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Analizar un texto 
biográfico e 
interiorizar a súa 
estructura. 

 
 
 

-Estudar e aplicar o 
uso de expresións 
temporais. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
conciencia e 
expresións culturais. 
 
 

-Lectura e análisis do texto a partir das 
actividades propostas (Exercises 1-2). 
 

 
 
 
-Estudo das expresións de tempo 
presentadas e compleción das key phrases 
(Exercises 3-5). 
 
     -Extra activity: Writing 

 
 

CL 
 
 
 
 
 
 

CL 
 
 

CL 

CL4.4 Le de forma autónoma textos 
extensos e diversos relacionados cos 
seus intereses académicos, persoais 
e profesionais futuros. 
 
 
 
 
CL4.1 Infire significados a partir do 
contexto. 
 
 
CL5.3 Redacta textos de certa 
complexidade sobre temas persoais, 
actuais e de interese académico con 
razoable corrección gramatical e 
léxico apropiado ao contexto. 

SB pp.42 
 
 
 
 
 
 

SB p.43  
 
 
 

TG p. 
T43 

   

   

   

   

   

   



Unidade 3 - Sesión 7 (50) - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
-Writing reference 
-writing worksheets 
 

SI
EE 

SIEE4. Utiliza diferentes 
estratexias para progresar na 
aprendizaxe 

 
WB pp. 
110-118 
TR CD-
ROM 

 

 
  



Unidade 3 - Sesión 8  (50’) - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Elaborar un texto 
biográfico. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver as 
competencias sociais e 
cívicas. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

 

-Realización das actividades preparatorias e 
elaboración da biografia de un personaje 
famoso, seguindo a guía de redacción 
(Exercises 6-8) 
 
-Elaboración dunha biografía. 
 

C
L 
 
 
 
 
CL 

CL1.1 Capta, resume a idea global e 
extrae información específica de 
conferencias, discursos ou noticias 
sobre temas concretos e con certa 
abstracción. 
 
 
CL5.4 Compón textos utilizando 
estratexias como a planificación, 
textualización, revisión e versión final. 

SB p. 43 
 
 
 
 

SB p. 43 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
-Webquest: searching about a person 
they admire 

      -Writing reference 
-Writing worksheets 

 SIEE4. Utiliza diferentes 
estratexias para progresar na 
aprendizaxe Organiza o seu traballo 
e toma iniciativas para a boa e 
correcta presentación das tarefas de 
aprendizaxe. 

TG p. T43 
 

WB pp. 
110,113 
TR CD-
ROM 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 3 - Sesión 9 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 



Unidade 3 - Sesión 9 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Coñecer o movimiento 
cultural do hip hop e 
consolidar a 
comprensión auditiva 
e a expresión oral. 

 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
aprender a aprender. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
conciencia e 
expersions culturais. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor.  

-Compleción do cuadro Context, lectura da 
letra da canción e asociación de temas. 
Consulta el gosario e realización de 
actividades (Exercises 1-2). 
 
- Expresión oral a partir das preguntas de 
debate (Exercise 3). 
 
 
 
-Lectura da introducción e asociación das 
palabras presentadas con os números nas 
fotos. Visionado e resposta a las preguntas. 
Debate oral sobre estios musicales 
(Exercises 1-4). 

 
 
     -Helping hand 
     -Extra activity: Exam practice 

 
 

CL 
 
 
 
CL 
 
 
 
CL 
 
 
 
 
AA 
CL 

CL1.1 Capta, resume a idea global e 
extrae información específica de 
conferencias, discursos ou noticias 
sobre temas concretos e con certa 
abstracción. 
 
CL3.2 Participa en conversacións con 
certo grao de fluidez, naturalidadee e 
precisión, sobre temas variados. 
 
 
 
CL3.2 Participa en conversacións con 
certo grao de fluidez, naturalidadee e 
precisión, sobre temas variados. 
 
 
AA3. Identifica diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe. 
CL3.1. Realiza intercambios 
comunicativos con falantes da lingua 
estudada. 

iPack 
Sb p. 44 

 
 
 
 
 
 
 

SB p. 45 
 
 
 

TG p. T45 
TG p. T45 

 
 
 
 
 
 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
Fact file 
Webquest: searching for ‘Kanye 
West’ 
Fact file 
Webquest: searching for a music 
genre 
WB: Listening 

 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

 
TG p. T44 
TG p. T44 
TG p. T45 
TG p. T45 

WB p. 32 

 

Unidade 3 - Sesión 10 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Consolidar a 
comprensión lectora e 
a expresión escrita. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

-Realización dos exercicios de práctica e 
consolidación propostos no workbook. 

 
 

SI
EE 

SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

WB pp. 
34-35 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
Exam practice 3 
Reading reference 
Writing reference 

Writing tutor 

SI
EE 

SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

WB p. 90 
WB pp. 
106-107 
WB pp. 
110,113 

Digital 
WB 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 3 - Sesión 11 (50) - Lección 11 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Revisar e consolidar 
os contidos traballados 
na unidade. 
-Desenvolve a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolve a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

-Realización dos exercicios de revisión e do 
Progress Check e corrección. Resolución de 
dudas e preparación para ol exame de final 
de unidade. 

SI
EE 

SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

SB p. 108 
WB pp. 36-
37 
CD / iPack 

 
   

   

   

   

   

 
 
 

Unidade 3 - Sesión 12 (50') - 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Valorar os 
coñecementos 
adquiridos na 
unidade. 

 

-Realización opcional dun dos test 
da unidade. 

  TR CD-ROM CD / 
iPack 

Unit 3 test 

   

   

   

   

   

   

 
 

 
 

Unit 4 - Relationships 

 

Unidade 4 - Sesión 1 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 



Unidade 4 - Sesión 1 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

- Anticipar os contidos 
da unidade 

 
-Presentar o tema e 
vocabulario (values) 
da unidade. 

 
 

- Intercambiar opinións 
sobre a amizade. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia aprender 
a aprender. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

 
 

- Observación e comentario de os Unit 
contents.  

 
 
 
 

-Debate oral a partir das preguntas 
introductorias. Lectura e compleción de os 
textos. Ampliación de vocabulario (word 
families). Atención a os cambios de 
acentuación (Exercises 1-6). Workbook 

 
 

     -Extra activity: Speaking 
     -Fast finishers: writing example 
sentences 
 
 

 
 

-Lectura e elección de preferencias. 
Audición e realización de actividades de 
comprensión. Intercambio de opiniones 
(Exercises 7-9). 

 

C
L 

 
 
 
 

CL 
 
 
 

 
 
CL 
AA 

 
 
 
 

CL 

CL3.2 Participa en conversacións con 
certo grao de fluidez, naturalidadee e 
precisión, sobre temas variados. 
 
 
 
CL4.3. Extrae conclusións 
informativas e formativas a raíz da 
lectura de textos. 
 
 
 
 
CL3.1. Realiza intercambios 
comunicativos con falantes da lingua 
estudada 
 
AA3. Identifica diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe. 
 
 
CL1.2. Comprende as mensaxes 
principais da comunicación 
interpersoal sobre temas de uso 
cotián, de interese xeral e temas 
abstractos. 

SB p.46 
 
 
 

SB pp. 
46-47 

 
WB p. 

38, ex. 1-2 
 
 
 
 

TG p. T46 
TG p. T46 

 
 
 
 
 

SB p. 47 
 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
Vocabulary Workshop 
Vocabulary worksheets 
Speaking Workshop 
Webquest: searching for ‘quotes 
about friendship’ 

 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

 
VW SB pp. 

138-139 
TR CD-
ROM 
SW, SB 

p. 154 TG 
p. T47 

  



 
 
 

  

Unidade 4 - Sesión 2 (50’) - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Practicar a 
comprensión lectora. 
 
-Interiorizar o 
significado dalgunhas 
expresións 
idiomáticas. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia aprender 
a aprender. 
 
-Desenvolver as 
competencias sociais e 
cívicas. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

 
 

-Audición e lectura do texto. Realización das 
actividades de comprensión propostas e 
corrección. Atención a os phrasal verbs da 
Vocabulary box (Exercises 1-6). 

 
 

     -Helping hand: Reading (weak students) 
     -Extra activity: Vocabulary 
 
 
     -Extra activity: Speaking 
     -Extra activity: Exam practice 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Asociación das expresións presentadas 
con el significado correspondiente. 
Traducción a la lengua propia e práctica 
extensiva (Exercises 7-8). Workbook 

 

CL 
 
 
 
 

CL 
SIEE 
 
 
AA 
CL 
 
 
 
 
 
 
 
CL 

CL1.2 Comprende as mensaxes 
principais da comunicación 
interpersoal sobre temas de uso 
cotián, de interese xeral e temas 
abstractos. 
 
 
CL4.1 Infire significados a partir do 
contexto. 
SIEE2 Utiliza estratexias de 
comunicación das linguas que coñece 
superar as dificultades que xorden 
habitualmente na comunicación 
AA1 Valora a capacidade de 
interactuar oralmente como medio 
eficaz na ampliación dos seus 
horizontes humanos, lingüísticos e 
culturais. 
CL5.2 Redacta con estrutura lóxica e 
os elementos necesarios de cohesión 
e coherencia para facerse 
comprender. 
 
 
 
CL4.1 Infire significados a partir do 
contexto. 

iPack 
SB pp. 
48-49 

TG p. T 48 
TG p. T49 
TG p. T49 
TG p. T49 
SB pp. 48  
VocApp 

WB p. 38, 
ex. 3-4 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
Fact file Actividades de reforzo e 
ampliación 
Webquest: searching for clips of ‘West 
Side Story’ 
Vocabulary workshop 
Vocabulary worksheet 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

 
TG p. T48 
TG p. T 48 
VW SB pp. 

138-139 
TR CD-
ROM 

 



Unidade 4 - Sesión 3 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

 Presentar as 
estructuras e 
uso do 
reported 
speech. 

  
 
 

-Observación, interiorización e comentario 
do cuadro gramatical. Realización de 
exercicios básicos e corrección (Exercises 
1-3). 

SI
EE 

 
 

 

SIEE2.Utiliza estratexias de 
comunicación das linguas que 
coñece superar as dificultades que 
xorden habitualmente na 
comunicación. 

iPack 
SB pp. 
50-51 

 
 

 
 

TG p. T50 
TG p. T50 

 

 
     -Fast finishers: writing example 
sentences 
     -Extra activity: Grammar 

 

AA 
AA 

AA4.Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e 
ampliación: 

       Grammar Workshop 
Grammar worksheets 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

GW, SB 
pp. 124–

126 
TR CD-
ROM 

 

Unidade 4 - Sesión 4 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Practicar as 
estructuras e uso do 
reported speech. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver as 
competencias  sociais 
e cívicas. 
 
-Desenvolver a 
competencia aprender 
a aprender. 
 
-Desenvolver la 
competencia de 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
-Desenvolver a 
competencia dixital. 

 

-Realización dos exercicios propostos e 
corrección. Práctica oral (Exercises 4-8). 
 
 
 
 
 
     -Fast finishers: writing sentences 
     -Extra activity: Grammar 

 

S
C 

 
 
 
 
 
 
A

A 
A

A 

SC1. Utiliza de forma consciente en 
contextos de comunicación variados, 
os coñecementos adquiridos sobre o 
sistema lingüístico da lingua 
estranxeira para comprender as 
producións alleas. 
 
 
A4. Utiliza diferentes estratexias para 
progresar na aprendizaxe 
A4. Utiliza diferentes estratexias para 
progresar na aprendizaxe 

iPack 
SB p. 51 

 
 

TG p. T51 
TG p. T51 

 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
       Grammar Workshop 

Grammar worksheets 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

 
GW, SB 
pp. 124–

126 
TR CD-
ROM 

  



Unidade 4 - Sesión 5 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Consolidar as 
estructuras e uso do 
reported speech. 
 
-Desenvolvemento da 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Ddesarrrollo da 
competencia aprender 
a aprender. 
 
-Desenvolvemento da 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

 
 

-Realización dos exercicios de práctica e 
consolidación propostos e corrección. 

 

A
A 

AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

WB pp. 
40-41 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
       Grammar workshop 

Grammar worksheets 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

GW, SB 
pp 124-126 

TR CD-
ROM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Unidade 4 – Sesión 6 (50’) - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Interiorizar el uso de 
verbos relativos ás 
relacions personais  . 
 
-Practicar a expresión 
de acordo i/o 
desacordo. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 

-Lectura da enquisa, comprobación do 
voabulario resaltado e elección da opción 
correcta. Expresión oral a partir dos 
resultados da enquisa. Exercicios prácticos 
e corrección (Exercises 1-5). Workbook 

 
     -Extra activity: Vocabulary 
 
 
     -Fast finishers: writing answers 
 
     -Extra activity: Speaking 

 

CM
TC 

 
 
 
 

AA 
 
 

AA 
 

CL 
 
 

CMTC1. Elabora documentos 
empregando recursos verbais e 
gráficos. 
 
 
 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
CL3.1. Realiza intercambios 
comunicativos con falantes da lingua 
estudada 

iPack 
SB pp. 
52-53 
VocApp 

WB p. 39 
TG p. T52 
TG p. T53 
TG p. T53 
SB p. 53 
WB p. 43 
TG p. T53 



Unidade 4 – Sesión 6 (50’) - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

competencia dixital.. 
 
-Desenvolver a 
competencia 
matemática, científica e 
tecnolóxica. 

 

-Visionado do video e resposta ás 
preguntas. Observación do cuadro key 
phrases e práctica oral en parellas 
(Exercises 6-9). 
 
 
     -Extra activity: Speaking 

 

CL 
 
 

 
CL 

CL1.2 Comprende as mensaxes 
principais da comunicación 
interpersoal sobre temas de uso 
cotián, de interese xeral e temas 
abstractos. 
 
CL3.1. Realiza intercambios 
comunicativos con falantes da lingua 
estudada 

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e 
ampliación: 

      Fact file 
      Vocabulary workshop 

Speaking workshop 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

TG p. T52 
VW SB pp. 

140-141 
SW SB pp. 

150-157 
 

 

Unidade 4 - Sesión 7 (50') - 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Analizar un e-mail 
informal e interiorizar 
o uso do linguaxe 
informal. 
 
-Elaborar un e-mail 
informal. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

-Lectura e análisis do texto a partir das 
actividades propostas. Lectura da Key skill e 
las key phrases soble el uso do linguaxe 
informal e realización das actividades 
(Exercises 1-5). 

 
     -Extra activity: Listening 
     -Extra activity: Writing 

 
 

-Realización das actividades preparatorias e 
elaboración de un e-mail informal, seguindo 
la guía de redacción (Exercises 6-7). 

 

C
L 
 
 
 

C
L 
C

L 
 
 

CL 

CL4.2. Infire coñecementos 
lingüísticos e léxicos a través da 
lectura. 
 
CL1.1. Capta, resume a idea global e 
extrae información específica de 
conferencias, discursos ou noticias 
sobre temas concretos e con certa 
abstracción. 
CL4.1. Infire significados a partir do 
contexto. 
 
CL5.4. Compón textos utilizando 
estratexias como a planificación, 
textualización, revisión e versión final. 

iPack 
SB pp. 
54-55 

TG p. T54 
TG p. T55 

SB p. 55 
 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
      Writing reference 

Writing worksheets 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

 
WB pp. 
110,114 
TR CD-
ROM 

  



Unidade 4 - Sesión 8 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Coñecer a novela de 
Jane Austen Sense 
and Sensibility e 
consolidar a 
comprensión auditiva 
e a expresión oral. 
 
-Desenvolvemento da 
competencia en 
comunicaion 
linguinstica. 
 
-Desenvolvemento da 
competencia aprender 
a aprender. 
 
-Desenvolvemento na 
competencia en 
conciencia e 
expresións culturais. 
 
--Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
-Desenvolver a 
competencia dixital.. 

-Lectura dos extractos da obra e 
compleción do cuadro Context. Realización 
de actividades propostas e expresión de 
opiniones (Execises 1-4). 
 
 
 
     -Extra activity: Speaking 
     -Extra activity: Exam practice 
 
 

 
-Lectura da introducción, visionado mudo 
do video e resposta a las preguntas. 
Visionado con voz e comprobación de 
respostas. 
 
 
- Debate oral a partir das cuestiones 
propostas 
 
 
 
 
 
- Elaboración de un diálogo (Exercises 1-5). 

 
 
 
-Extra activity: Speaking 
 

 

CL 
 
 
 
 
 

CL 
AA 

 
 
 

CL1.2 
 
 
 

CL 
 
 
 
 
 

CL 
 
 
 

CL 

CL1.1. Capta, resume a idea 
global e extrae información 
específica de conferencias, 
discursos ou noticias sobre 
temas concretos e con certa 
abstracción. 
 

CL3.1. Realiza intercambios 
comunicativos con falantes da 
lingua estudada. 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
 
CL3.2 Participa en conversacións con 
certo grao de fluidez, naturalidadee e 

precisión, sobre temas variados. 
 

CL5.2. Redacta con estrutura 
lóxica e os elementos necesarios 
de cohesión e coherencia para 
facerse comprender. 
 
 
CL3.2 Participa en conversacións con 
certo grao de fluidez, naturalidadee e 

precisión, sobre temas variados. 
 
CL3.2 Participa en conversacións con 
certo grao de fluidez, naturalidadee e 

precisión, sobre temas variados. 

iPack 
SB p. 

56 
TG p. T56 
TG p. T56 
SB p. 57 

TG p. T57 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e 
ampliación: 

Fact file 
Webquest: search for ‘Jane 
Austen’ or ‘Sense and Sensibility’ 
Speaking Workshop 

             WB: Listening 
 

 

 SIEE4. Utiliza diferentes 
estratexias para progresar na 
aprendizaxe 

TG p. T56 
TG p. T56 
SW SB p. 
150-157 
WB p. 42 

  



Unidade 4 - Sesión 9 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Consolidar a 
comprensión lectora e 
a expresión escrita. 
 
- Desenvolvemento da 
competencia en 
comunicaion 
linguinstica. 
 
-Desenvolvemento da 
competencia aprender 
a aprender. 
 
--Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
 

-Realización dos exercicios de práctica e 
consolidación propostos no workbook. 

 

AA AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

WB pp.  
44-45 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
      Exam practice 4 
      Reading reference 
      Writing reference 
      Writing tutor 

SI
EE 

SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

WB p. 91 
WB pp. 
106-107 
WB pp. 
110,114 

Digital 
WB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 4 - Sesión 10 (50’)  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Revisar e consolidar 
os contidos traballados 
na unidade. 
 
-Desenvolver 
competencia en 
comuniccion 
lingüística. 
 
-Desenvolver 
competencia aprender 
a aprender. 

 

-Realización dos exercicios de revisióy do 
Progress Check e corrección. Resolución de 
dudas e preparación para el exame de final 
de unidade. 

A
A 

AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

iPack 
SB p. 109 

WB pp. 46-
47 

 
   

   

   

   

   

   

  



Unidade 4 - Sesión 11 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Valorar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
 
-
AVALIACIÓNsumativa. 

 

-Realización opcional dun dos test da 
unidade: 

Tod
as 

 iPack 
TR CD-
ROM 
Unit 4 
test 

   

   

   

   

   

   

 
  



Unit 5 - Behaviour 

 

Unidade 5 - Sesión 1 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Observación e 
comentario dos 
contidos da unidade. 
 
-Obtener información 
de os coñecementos 
previos sobre el 
contenido da unidade.  
 
-Practicar la 
comprensión lectora, 
oral e auditiva 
mediante  textos 
relacionados coa 
unidade (attitudes).  
 
- Desenvolver 
competencia en 
comuniccion 
lingüística. 
 
-Desenvolver 
competencia aprender 
a aprender. 
 
-Desenvolver la 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espirity emprendedor. 

 

-Observación e comentario dos Unit 
contents 

C
L 

CL3.2 Participa en conversacións 
con certo grao de fluidez, 
naturalidadee e precisión, sobre 

temas variados. 

iPack 
SB p.58 
SB p.58, 

ex.1 
SB pp. 58-

59, 
WB p. 48, 

ex. 1-2 
TG p. T58 
TG p. T58 
TG p. T58 

 
 

 

.  
 
 
-Debate a partir das preguntas presentadas 
introducindo o vocabulario relativo á 
linguaxe corporal (Exercise 1). 
 
 
 
-Lectura de textos  asociando expresións 
con imaxes e práctica do vocabulario da 
unidade. Realización de exercicios e 
corrección(Exercises 2-3). 
 
     -Fast finishers: oral exchanege. 
     -Extra activity: Vocabulary 
     -Extra activity: Speaking 

 
 

 
 
 

C
L 
 
 
 
 

CL 
 
 
 

CL 
CL 
CL 

 
 
 

CL2.5. Defende oralmente 
posturas de pensamento 
mostrando unha actitude 
respectuosa e crítica ante as 
achegas alleas. 
 
 

CL4.3. Extrae conclusións 
informativas e formativas a raíz 
da lectura de textos 
 

CL3.1. Realiza intercambios 
comunicativos con falantes da 
lingua estudada. 
CL4.1. Infire significados a partir 
do contexto. 
CL3.1. Realiza intercambios 
comunicativos con falantes da 
lingua estudada. 

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
       Vocabulary Workshop 
       Speaking Workshop 

Skills Extra (listening: Anger 
Management) vocabulario 

 SIEE4. Utiliza diferentes 
estratexias para progresar na 
aprendizaxe 

 
VW SB p. 

142, 
SW SB p. 

153 
SB p. 68 

 

 
 
 

Unidade 5 - Sesión 2 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

 
-Afianzar o 
vocabulario 
presentado a través da 
producción oral e 
escrita. 
 
-Entender os 
argumentos 
presentados e ser 

-Práctica dunha estratexia de comprensión 
oral: captar o significado da linguaxe 
corporal (Exercises 4-7). 
 
 
-Audición dun texto e comprensión do 
mismo para poder realizar os exercicios. 
Corrección conxunta (Exercises 8-9). 
 

 

A
A 
 
 
 

CL 

AA3. Identifica diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe. 
 
 
CL1.2. Comprende as mensaxes 
principais da comunicación 
interpersoal sobre temas de uso 
cotián, de interese xeral e temas 
abstractos. 

SB p.59 
WB p. 49, 
ex. 5, 6 
SB p.59 
SB p.61 

WB p 49, 
ex.7-9 

TG p.T60 
TG p.T61 
TG p.T61 



Unidade 5 - Sesión 2 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

capaz de ordenaros. 
 
-Entender un texto e 
re las palabras afines 
que contiene. 
 
- Desenvolver 
competencia en 
comuniccion 
lingüística. 
 
-Desenvolver 
competencia aprender 
a aprender. 
 
-Desenvolver as 
competencias sociais e 
civicas. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

 

-Lectura e comprensión do texto. 
Recoñecemento do vocabulario e da 
mensaxe que comunica. Estudo dos 
cognates. 

 
     -Helping hand (weak students) 
 
     -Extra activity: Vocabulary 
 
     -Extra activity: Speaking 
 
     -Extra activity: Exam practice 
 

 

C
L 

 
 

A
A 

 
AA 

 
SC 

 
CL 

CL4.3. Extrae conclusións 
informativas e formativas a raíz da 
lectura de textos. 
 
AA3.Identifica diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe. 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
SC2. Socializa e participa en 
actividades de grupo na lingua 
estranxeira. 
CL4.1. Infire significados a partir do 
contexto 

TG p.T61 

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
       Factfile 
       Extra listening 
       Speaking Workshop 

Webquest: search for ‘laughter’, 
‘laughter yoga’ 

 SIEE4. Utiliza diferentes 
estratexias para progresar na 
aprendizaxe 

TG p. T59 
TG p T59 
SW SB p. 

151 
TG p.T61 

 

 
 
 
 

 

Unidade 5 - Sesión 3 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

- Exercitar a 
comprensión lectora, 
fomentar o uso dá 
memoria e ampliar o 
vocabulario. (each 
other/ one another). 
 
-Coñecer e interiorizar 
aspectos dos verbos 
modais. 
 
-- Desenvolver 
competencia en 
comuniccion 
lingüística. 
 
-Desenvolver 
competencia aprender 
a aprender. 
 
-Desenvolver las 
competencias sociais e 
civicas. 
 
-Desenvolver a 

-Revisión da lectura realizada na sesión 
anterior e corrección conjunta dos 
exercicios. Ampliación de vocabulario (each 
other / one another) (Exercises 1-7). 

 
: 

 
Estudo detallado das características dos 
verbos modales. Práctica e corrección 
conxunta (Exercises 1-5). 

 
 
 

 
     -Fast finishers: writing sentences 

 

C
L 
 
 
 
 
SC 
 
 
 
 
 
 
AA 

CL4.3. Extrae conclusións 
informativas e formativas a raíz da 
lectura de textos. 
 
 
 
SC1. Utiliza de forma consciente en 
contextos de comunicación variados, 
os coñecementos adquiridos sobre o 
sistema lingüístico da lingua 
estranxeira para comprender as 
producións alleas. 
 
 
 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

iPack 
SB p.60 

WB p.48, 
ex.3-4 

VocApp 
SB p. 62 

TG p. T62 
GW SB p. 
126-128 
WB pp. 
108-109 

TR CD-
ROM 

   

   

   

   

   



Unidade 5 - Sesión 3 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 

 

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
         Vocabulary Workshop 
         Grammar Workshop 
         Listening reference 

 Grammar worksheets 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

 
VW SB p. 
142-143 

GW SB p. 
126-128 
WB pp. 
108-109 
TR CD-
ROM 

 

 
 
 

Unidade 5 - Sesión 4 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Recordar e seguir as 
reglas relativas a 
verbos modales 
estudiadas na sesión 
anterior. 
 
-Desenvolver 
competencia en 
comunicacion 
lingüística. 
 
-Desenvolver 
competencia aprender 
a aprender. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
 

 

-Realización de exercicios para consolidar a 
aprendizaxe no uso de tempos verbais 
modais (Exercises 6-10 e workbook). 
 
 
 
     -Fast finisher: writing sentences for 
possibility and certainty 
 
 
     -Fast finishers: writing sentences for 
obligation, prohibition and advice. 

 
 

SI
EE 

 
 
 
 

AA 
 
 

AA 

SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
 
 
 
AA4. Utiliza diferentes estratexias para 
progresar na aprendizaxe 
 
AA4. Utiliza diferentes estratexias para 
progresar na aprendizaxe 

SB p. 63 
WB pp. 
50-51 

TG p. T63 
TG p. T63 

 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
Grammar workshop 

      Grammar worksheets 
 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

GW SB p. 
126-128 

TR CD-
ROM 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 5 – Sesión 5 (50') - Lección 1: Vocabulary 



Objetivos 
Obxectivos 

Actividades CC Indicadores Recursos 

- Coñecer algúns 
xestos e expresións 
culturais comúns na 
nosa sociedade 
 
-Acceder á 
comprensión doutras 
culturas mediante o 
estudo da lingua 
inglesa. 
 
-Recoñecer a 
importancia que ten 
saber a lingua inglesa 
como medio de 
comunicación 
internacional. 
 
-Mellorar a 
pronunciación dá 
lingua inglesa. 
 
-Desenvolver 
competencia en 
comuniccion 
lingüística. 
 
-Desenvolver 
competencia aprender 
a aprender. 
 
-Desenvolver as 
competencias sociais e 
civicas. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
conciencia e 
expresións culturais. 
 

 

- Intercambio oral achegando ideas acerca 
de formas de conduta consideradas 
educadas (Exercise 1). 
 
 
-Comprensión de costumes, expresións e 
formas de uso dalgunhas palabras. Reacción 
esperada en cada caso (Exercises 2-3 e 
workbook). 
 
 
-Fast Finishers: writing sentences 
-Extra activity: Speaking 
 
 
 
 
 
-identificación do propósito comunicativo a 
traves de xestos propios só dalgunhas 
culturas. Segundo pase se é preciso e 
práctica en pequenos grupos (Exercises 4-5). 
 
 

-Audición e repetición de frases 
procurando achegarse á pronunciación 
modelo (Exercises 6-9). 
 

     -Extra activity: speaking naturally 
      

S
C 
 
 
 

AA 
 
 
 
 

AA 
CL 

 
 
 
 
 

CL 
 
 
 
 

AA 
 
 
 

CL 

SC2. Socializa e participa en 
actividades de grupo na lingua 
estranxeira. 
 
 
AA2. Utiliza estratexias de 
comunicación das linguas que coñece 
para superar as dificultades que 
xorden habitualmente na 
comunicación 
 
 
AA4. Utiliza diferentes estratexias para 
progresar na aprendizaxe 
CL2.5. Defende oralmente posturas de 
pensamento mostrando unha actitude 
respectuosa e crítica ante as achegas 
alleas. 
 
 
CL1.2. Comprende as mensaxes 
principais da comunicación 
interpersoal sobre temas de uso 
cotián, de interese xeral e temas 
abstractos. 
 
 
AA4. Utiliza diferentes estratexias para 
progresar na aprendizaxe 
 
 
CL2.2. Produce un discurso 
comprensible e axeitado á intención 
de comunicación. 

SB p. 64 
SB p. 64, 
VocApp 

WB p.49, 
ex. 5-6 

TG p. T64 
TG p. T64 
SB p. 65 
SB p.65 

TG p.T65 
 

 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
      Vocabulary Workshop  
      Speaking Workshop 
      Vocabulary worksheets 
      Webquest: "high five", "fist bump" 
      Speaking workshop 

 

 SIE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

VW SB 
pp.142-

143 
SW SB 
pp. 150-

157 
TR CD- 
SB p. 65 

S 
 

 

 
 
 
 

Unidade 5 - Sesión 6 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 



Unidade 5 - Sesión 6 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Practicar a 
comprensión e 
expresión oral. 
 
- Desenvolver 
competencia en 
comuniccion 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
 

 

-Audición atenta, comprensión e realización 
de actividades de forma ordenada e precisa. 
Corrección conxunta. 

 
 

C
L 

CL1.2. Comprende as mensaxes 
principais da comunicación 
interpersoal sobre temas de uso 
cotián, de interese xeral e temas 
abstractos. 

iPack 
WB pp. 52-

53 
 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 

Listening reference 

 SIEE1. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

 
WB 

pp.108-109 

 
 

Unidade 5 - Sesión 7 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

- Recoñecer e usar a 

linguaxe formal nun 
email. 

 
- Desenvolver 
competencia en 
comuniccion 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 

 

-Lectura, estudo e análisis dos textos 
presentados. Exposición de características 
dun email formal, monitorización na 
realización de exercicios (Exercises 1-2 e 
workbook). 

 
     -Extra activity: rewrite a text from 
memory. 
     -Fast finishers: añadir detalles al 
contenido do email. 

 
 

CL CL4.3. Extrae conclusións 
informativas e formativas a raíz da 
lectura de textos. 

SB pp.66-
67 

WB p.55 
TG p. T66 
TG p. T67 

 
 
 
 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
        Writing reference 
        Writing worksheets 

Writing Tutor 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

 
WB p.115 
TR CD-
ROM 
Digital 
WB 

 
 
  
 
 
 
 
 



 

Unidade 5 - Sesión 8 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Disfrutar da lectura 
como fonte de 
información. 
 
-Reflexionar sobre a 
universalidade 
dalgunhas condutas. 
 
- Desenvolver 
competencia en 
comuniccion 
lingüística. 
 
-Desenvolver 
competencia aprender 
a aprender. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 

- Comprensión e interpretación do texto 
argumentando, que é o que se entendeu. 
 
 

-Observación atenta do contido do 
vídeo e realización dous exercicios 
(Exercises 1-7). 
 
 

     -Helping hand 
 

C
L 
 
 
 
CL 

 
 
 
 
AA 

CL4.3. Extrae conclusións 
informativas e formativas a raíz da 
lectura de textos. 
 
 
CL1.2. Comprende as mensaxes 
principais da comunicación 
interpersoal sobre temas de uso 
cotián, de interese xeral e temas 
abstractos. 
 
 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

WB p. 54 
SB p. 69 
TG p.T69 

 
 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
        Fact file 

Webquest: "best jokes for kids 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

 
TG p. T69 

TG p. 
T69 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 5 – Sesión 9 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

-Revisar os contidos 
da unidade. 
 
 
- Desenvolver 
competencia en 
comuniccion 
lingüística. 
 
 
-Desenvolver 
competencia aprender 
a aprender. 
 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 

-Realización dos exercicios de revisión e 
corrección. Aclaración de dudas e 
preparación para ol exame de final de 
unidade.  

 
 

AA AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

SB p. 110 
 
 
 
 
 

   

   

   

   

   

   



Unidade 5 – Sesión 9 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e 
ampliación: 
 
Exam practice 5 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

WB p. 92 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 5 - Sesión 10  (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Preparar a realización 
do exame. 
 
- Desenvolver 
competencia en 
comuniccion 
lingüística. 
 
-Desenvolver 
competencia aprender 
a aprender. 
 
 

-Realización do Progress check e 
apreciación do progreso efectuado no 
desenvolvemento da unidade. 

A
A 

AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

WB pp. 
56-57 

   

   

   

   

   

   

 
 

Unidade 5 - Sesión 11 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Valorar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
 
-AVALIACIÓN 
sumativa. 

-Realización opcional dun dos test da 
unidade. 

Tod
as 

 TR CD-
ROM CD / 

iPack 
Unit 5 
test 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 



Unidade 5 - Sesión 12 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Valorar os 
coñecementos 
adquiridos ó e do 
trimestre. 
 
-AVALIACIÓN 
sumativa. 

 

-Realización opcional dun dos test da 
unidade. 

Tod
as 

 TR CD-
ROM CD / 

iPack 
End-of-

term test 

   

   

   

   

   

   

 
 
  



Unit 6 - Design and technology 

 
 
 

Unidade 6 - Sesión 1 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Anticipar os contidos 
da unidade 

 
-Expresarse e 
interacturar con 
naturalidade, fluidez e 
precisión. 

 
 

-Ampliar 
coñecementos e 
memorizar 
vocabulario 
tecnolóxico. 

 
-Desenvolver 
competencia en 
comuniccion 
lingüística. 
 
-Desenvolver 
competencia aprender 
a aprender. 
 

-Observación e comentario dos Unit contents 
 
 

 

-Introdución ao tema da unidade utilizando 

estratexias de comunicación útiles para a 
aprendizaxe de vocabulario: Matching 
(Exercises 1-2). 
 
-Recoñecemento, estudo e identificación de 
vocabulario novo. Chuvia de ideas acerca 
doutras invencións que non se mencionan 
non texto (Eexercises 3-5). 

 
     -Fast finishers: write sentences; find 
surprising facts; writing clues 

C
L 

 
 

 
C

L 
 
 
 

CL 
 
 
 

AA 

CL3.2 Participa en conversacións con 
certo grao de fluidez, naturalidadee e 
precisión, sobre temas variados 
 
 
CL4.2. Infire coñecementos 
lingüísticos e léxicos a través da 
lectura. 
 
 
CL4.1. Infire significados a partir do 
contexto. 
 
 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

iPack 
SB p.70 
SB p.70, 

SB pp.70-
71 
TG 

pp.T70-
T71 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 6 - Sesión 2 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Practicar a 
comprensión 
auditiva, mediante un 
texto relacionado cos 
inventos. 

 
-Interiorizar 
vocabulario 
específico relacionado 
co tema da unidade. 
 
-Desenvolver 
competencia en 
comunicacion 
lingüística. 
 
-Desenvolver 
competencia aprender 

-Lectura do Key Skill. Audición atenta e 

práctica dunha estratexia de comprensión 
lectora: captar o significado xeral do texto 
para conseguir unha resposta axeitada 
(Exercises 6-7). 

 
     -Extra activity: Listening. 

 
 
 

-Realización das actividades e corrección 
conxunta.   

 
 

C
L 

 
 
 

C
L 
 
 
 

AA 

CL1.3. . Utiliza estratexias para 
comprender a idea global ou inferir 
significados non explícitos nun texto 
oral. 
 
 
CL1.1. Capta, resume a idea global e 
extrae información específica de 
conferencias, discursos ou noticias 
sobre temas concretos e con certa 
abstracción. 
 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

iPack 
SB p.71, 
TG p.T71 
WB, p.58, 
ex. 1, 2; p. 
 59, ex. 7, 

8 
VocApp 

VW SB p. 
144-145 

TR CD-
Rom 

   

   



Unidade 6 - Sesión 2 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

a aprender. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

 
 

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
      Vocabulary Workshop 

Vocabulary worksheets 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

VW SB p. 
144-145 

TR CD-
Rom 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Unidade 6 - Sesión 3 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Coñecer e 
interiorizar 
información a partir de 
coñecementos previos. 

 
 
-Utilizar estratexias de 
aprendizaxe na 
formación de palabras 
(prefixes). 
 
-Desenvolver 
competencia en 
comuniccion 
lingüística. 
 
-Desenvolver 
competencia aprender 
a aprender. 
 
-Desenvolver as 
competencias sociais e 
cívicas. 
 
-Desenvolver as 
competencias dixitais. 
 
- Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

-Lectura do texto e comprensión das ideas 
principais. Matching (Exercises 1-6). 
 
     -Helping hand 
 
     -Fast Finishers: using dictionaries. 
 
-Estudo detallado das formas típicas para 
modificar las palabras. Identificación de 
algunos prefijos, Realización de exercicios e 
corrección.Estudo detallado dás formas 
típicas para modificar as palabras. 
Identificación dalgúns prefixos, Realización 
de exercicios e corrección (Exercises 7-8 e 
workbook). 
 
     -Extra activity: Vocabulary 
 
 
     -Extra activity: Exam practice 
     -Extra activity: Speaking 

 
 

 

C
L 

 
 
AA 
 
AA 
 
AA 
 
 
 
AA 
 
 
CL 
SC 

CL4.3. Extrae conclusións 
informativas e formativas a raíz da 
lectura de textos. 
 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
AA3. Identifica diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe. 
AA2. Utiliza estratexias de 
comunicación das linguas que coñece 
para superar as dificultades que 
xorden habitualmente na 
comunicación 
 
AA2. Utiliza estratexias de 
comunicación das linguas que coñece 
para superar as dificultades que 
xorden habitualmente na 
comunicación 
CL4.1. Infire significados a partir do 
contexto. 
SC3. Comprende e valora el trabajo 
cooperativo. 

iPack 
SB pp.72-

73, 
TG p. T72 
TG p. T72 
SB p.72, e 
WB p. 58, 
ex. 3, 4; 
VocApp 

TG p.T73 
TG p.T73 
TG p.T73 

 

   

   

   

   

   

   



Unidade 6 - Sesión 3 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
      Fact file 
     Webquest:  ‘bioengineering’, ‘genetic 
engineering’ e ‘genetic modification’ 
     Vocabulary Workshop 
     Vocabulary worksheets 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

TG p.T73 
TG p.T73 

 
VW SB 
p.144 
TR CD-
ROM 

 

 
 
 
 

Unidade 6 - Sesión 4 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

- Coñecer e interiorizar 

o funcionamento dos 
tempos verbais: the 
passive. 
 
-Desenvolver 
competencia en 
comuniccion 
lingüística. 
 
-Desenvolver 
competencia aprender 
a aprender. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
-Desenvolver as 
competencias dixitais 
 

 
 
 

- Análise de exemplos e estudo detallado 
dás estruturas dá voz pasiva. Práctica 
extensiva e corrección (Exercises 1-10). 

 
 

     -Fast Finishers: Práctica adicional 
 

 

A
A 

 
 
 

CL 

AA2. Utiliza estratexias de 
comunicación das linguas que coñece 
para superar as dificultades que 
xorden habitualmente na 
comunicación 
 
 CL4.2. Infire coñecementos 
lingüísticos e léxicos a través da 
lectura. 

iPack 
SB pp.74-

75 
 

TG pp. 
T74, T75 

 
 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
      Grammar Workshop 

Grammar worksheets 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

GW, SB 
pp-128-130 

TR CD-
ROM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 6 - Sesión 5 50’) - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 



Unidade 6 - Sesión 5 50’) - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Practicar a voz 
pasiva. 

 

-Comprensión dás diferenzas entre a 
voz activa e pasiva. Realización dúas 
exercicios de consolidación propostos. 

 

A
A 

AA2. Utiliza estratexias de 
comunicación das linguas que coñece 
para superar as dificultades que 
xorden habitualmente na 
comunicación 

WB pp. 60-
61 
 
 
 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
      Grammar Workshop 

Grammar worksheets 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

 
GW, SB 

pp-128-130 
TR CD-
ROM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unidade 6 - Sesión 6 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Practicar a expresión 

oral e escrita: Describir 
obxectos. 
 
-Ampliar e recoñecer 
vocabulario a partir dá 
comprensión oral. 
 
-Mellorar a 
pronunciación dá 
lingua inglesa: linking 
Desenvolver 
competencia en 
comuniccion 
lingüística. 
 
-Desenvolver 
competencia aprender 
a aprender. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Práctica de estratexias de expresión escrita. 
Consulta en websites para responder 
preguntas (Exercises 1-5). 
 
 
 
-Revisión e estudo de vocabulario común 
para describir obxectos (Exercises 6-7). 
 
-Helping hand: weak students. 
 
 
 
-Audición e repetición de estruturas 
procurando enlazar vocábulos 
correctamente (Exercises 8-10). 

A
A 

 
 
 
 

AA 
 
 
AA 
 
 
 
CL 

AA3. Identifica diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe. 
 
 
 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
 
 
CL1.1. Capta, resume a idea global e 
extrae información específica de 
conferencias, discursos ou noticias 
sobre temas concretos e con certa 
abstracción. 

SB pp. 76-
77, ex. 1-5 

 
 
 

SB p.77, 
 

TG p.T 77 
 

SB p.77 

   

   

   

   

   



 
 
 
 
 
 
 

Unidade 6 - Sesión 7 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Consolidar a 
comprensión auditiva 
e a expresión oral. 

 

-Realización das actividades de comprensión 
e expresión oral do workbook. 

A
A 

A4. Utiliza diferentes estratexias para 
progresar na aprendizaxe 

WB 
pp.62-63 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 6 - Sesión 8 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

 
-Desenvolver as 
competencias dixitais. 
 
-Desenvolver as 
competencias sociais e 
cívicas. 

 

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
      Fact file 
      Vocabulaty workshop 
      Speaking workshop 
      Webquest: ‘unusual gifts’ e ‘fun gifts’ 

 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

TG p. T76 
VW SB 
p.145 

SW SB 
p.155 

TG p. T77 
 



Unidade 6 - Sesión 8 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Mellorar a expresión 
escrita. Identificar e 
usar os elementos 
esenciais dun 
discussion essay. 
 
Desenvolver 
competencia en 
comunicacion 
lingüística. 
 
-Desenvolver 
competencia aprender 
a aprender. 
 
-Desenvolver as 
competencias dixitais 
 

 

- Lectura, análise e interiorización de 
estratexias de escritura para elaborar un 
texto argumentativo (Exercises 1-2). 

 
     -Extra activity: Writing 
 
 
-Interiorización e aprendizaxe de 
conectores. Realización de exercicios e 
corrección(Exercises 3-4). 

 
 

     -Fast finishers: missing linkers. 

C
L 

 
 

AA 
 
 

AA 
 
 
 

AA 

CL4.2. Infire coñecementos 
lingüísticos e léxicos a través da 
lectura. 
 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
 
AA2. Utiliza estratexias de 
comunicación das linguas que coñece 
para superar as dificultades que 
xorden habitualmente na 
comunicación 
 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

iPack 
SB p.78 

TG p. T78 
SB p.78-79 

TG p. 
T79 

   

   

   

   

   

   

 

 
 

Unidade 6 - Sesión 9 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Elaborar un 
texto 
argumentativo. 

 

- Seguimento detallado dá organización dun 
discussion essay. Comprensión da linguaxe 
usado, asimilacióndos consellos 
presentados e elaboración dun texto 
(Exercises 5-7). 

 
 

C
L 

CL5.4. Compón textos utilizando 
estratexias como a planificación, 
textualización, revisión e versión final. 

SB p.79, 
ex.5-7 

WB 
p.65,ex.3-7 

 
 
 
 
    

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
      Writing reference 
      Writing worksheets 
      Writing Tutor 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

WB p.116 
TR CD-
ROM 
Digital 
WB 

 
 
 
 
 
  



Unidade 6 - Sesión 10 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

- Ampliar vocabulario 
sobre o tema dá 
unidade e Reciclar os 
contidos aprendidos 
 
-Preparar unha 
presentación para 
realizar unha 
exposición oral en 
clase 
-Desenvolver 
competencia en 
comuniccion 
lingüística. 
 
-Desenvolver 
competencia aprender 
a aprender. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
-Desenvolver as 
competencias dixitais. 
 
-Desenvolver as 
competencias sociais e 
cívicas. 
 
-Desenvolver a 
competencia 
matemática, científica e 
tecnolóxica. 
 

 

-Comprensión de información xeral e 
específica achega dá bomba atómica. 
Participación activa e intercambio de 
opinións ao respecto. Realización dous 
exercicios (Exercises 1-4). 
 
 

-Práctica de estratexias de descrición 
de fotografias seguindo un modelo. 
Visionado dun video. 

     -Helping hand 
 
 
 
 
     -Extra activity: Exam practice 

 
 

C
L 

 
 

 
 

CL 
 
 
 

AA 
 
 
 

CL 

CL1.2. Comprende as mensaxes 
principais da comunicación 
interpersoal sobre temas de uso 
cotián, de interese xeral e temas 
abstractos. 
 
 
CL1.2. Comprende as mensaxes 
principais da comunicación 
interpersoal sobre temas de uso 
cotián, de interese xeral e temas 
abstractos. 
 
AA2. Utiliza estratexias de 
comunicación das linguas que coñece 
para superar as dificultades que 
xorden habitualmente na 
comunicación 
 
CL2.2. Produce un discurso 
comprensible e axeitado á intención 
de comunicación. 

iPack 
SB p.80 
SB p. 81 

TG p. T81 
TG p. T81 

 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
      Fact file 
      Webquest: ‘Orquestral       Manoeuvres  
in the Dark’, ‘Enola Gay’ e "Anti-war songs". 
      Webquest: ‘Theme Parks in Britain and 
the USA’ 

 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

TG p. T80 
TG p. T80 
TG p. T81 

 

 

  



Unidade 6 - Sesión 11 (50') -  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Revisar  e consolidar 
os contidos traballados 
na unidade. 
 
Desenvolver 
competencia en 
comuniccion 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia aprender 
a aprender. 
 
 
-Desenvolver as 
competencias dixitais. 
 
 
 

 Realización dos exercicios de 
revisió(Review Unit 6) e corrección. 
Realización do Progress check, 
aclaración de dudas e preparación para 
o exame de final de unidade. 

 
 

A
A 

AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

iPack 
SB p.111 
WB pp.66-
67 
 
 
 

 
   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
Exam practice 6 

 SIEE1. Organiza o seu traballo e toma 
iniciativas para a boa e correcta 
presentación das tarefas de 
aprendizaxe. 

WB p. 93 

 

Unidade 6 - Sesión 12 (50') -  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Valorar os 
coñecementos 
adquiridos na 
unidade. 
 
-AVALIACIÓN 
sumativa. 
 
 

 

-Realización opcional dun dos test da 
unidade. 

Tod
as 

 TR CD-
Rom 

CD / iPack 
Unit 6 

Tests 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
  



Unit 7 - Change the world 

 

Unidade 7 - Sesión 1 (50') - 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Anticipar os contidos 
da unidade 

 
- Motivar e concienciar 
ao alumnado na idea 
de que cada acción 
conta na evolución dá 
sociedade e practicar a 
expresión oral. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
 
-Desenvolver a 
competencia dixital.. 
 
-Desenvolver as 
competencias sociais e 
cívicas. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

 
 

.Observación e comentario dos Unit contents 
 

- Introdución ao vocabulario da unidade a 
partir do desenvolvemento de preguntas e 
respostas, a lectura dun texto e a asociación 
de imaxes a este (Exercises 1-3). 
 
     -Fast finishers: photo caption 
 
 
     -Fast finishers: definitions 
 

 

C
L 
 
 

CL 
 
 
 

 
 

CL 
 
 
 

CL 

CL2.2. Produce un discurso 
comprensible e axeitado á intención 
de comunicación. 
 
CL4.3. Extrae conclusións 
informativas e formativas a raíz da 
lectura de textos. 
 
 
 
CL5.2. Redacta con estrutura lóxica e 
os elementos necesarios de cohesión 
e coherencia para facerse 
comprender. 
 
CL5.2. Redacta con estrutura lóxica e 
os elementos necesarios de cohesión 
e coherencia para facerse 
comprender. 

iPack 
SB p. 82 

 
SB p. 82-

83, 
WB p. 68, 
ex.1, 2; 

p.69, ex. 8, 
9 

VocApp 
 

TG p. T82 
TG p. T83 

 
 

 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
      Vocabulary Workshop 

Vocabulary worksheets 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

VW SB p. 
146 

TR CD-
ROM 

 
 
 
 

Unidade 7 - Sesión 2 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Practicar a 
comprensión oral e 
obter información do 
texto 
 
 
 
-Practicar a expresión 
oral e escrita: Elaborar 
un cuestionario e 
pasalo en clase. 
 
- Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
 
-Desenvolver a 
competencia dixital. 
 
-Desenvolver as 

-Práctica dunha estratexia de comprensión 
oral: captar o significado xeral do texto. 
Audición atenta para recoñecer o país e a 
cantidade que se menciona en cada caso. 
Segunda audición se é preciso. Realización 
das actividades de comprensión e 
corrección conxunta (Exercises 4-5). 
 
-Extra activity: Listening 
 
 
 
 
-Selección dun tema para elaborar o 
cuestionario. Preparación dás preguntas e 
respostas posibles (Exercises 6-7).  

 
     -Extra activity: Speaking 

 
 

CL 
 
 
 
 
 

CL 
 
 
 
 

CMCT 
 
 

CL 

CL1.2. Comprende as mensaxes 
principais da comunicación 
interpersoal sobre temas de uso 
cotián, de interese xeral e temas 
abstractos. 
 
 
 
CL1.2. Comprende as mensaxes 
principais da comunicación 
interpersoal sobre temas de uso 
cotián, de interese xeral e temas 
abstractos. 
 
 
CMCT1. Elabora documentos 
empregando recursos verbais e 
gráficos. 
 
CL3.2 Participa en conversacións con 
certo grao de fluidez, naturalidadee e 
precisión, sobre temas variados. 

iPack 
SB p. 83, 

ex. 
TG p.T83 
SB p. 83, 

ex. 
TG p. T83 

 
 
 



Unidade 7 - Sesión 2 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

competencias sociais e 
cívicas. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
-Desenvolve a 
competencia 
matemática, científica e 
tecnolóxica. 
 

 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e 
ampliación: 

      Fact file 
Speaking workshop 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

TG p. T83 
SW SB 
p.154 

 
 
 
 

 
 
 

Unidade 7 – Sesión 3 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Coñecer, interiorizar e 
identificar trazos 
sociais e culturais 
correspondentes a 
outras culturas. 
 
-Coñecer e interiorizar 
a formación e uso de 
compound words. 
 
- Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
 
-Desenvolver a 
competencia dixital.. 
 
-Desenvolver as 
competencias sociais e 
cívicas. 
 
-Desarolla a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
-Desenvolver a 
competencia aprender 
a aprender. 
 
 

 
 

-Lectura e audición do texto. Dedución do 
significado dalgunhas palabras. Realización 
de exercicios e corrección (Exercises 1-4). 
 
 
-Fast finishers: Using dictionaries. 
 
 
 
-Localización non texto de compound words. 
Revisión dalgúns cognates e false friends. 
Memorización comprensiva de vocabulario. 
Realización de exercicios e revisión 
conxunta (Exercises 5- e workbook). 
     -Fast finishers: writing sentences 
     -Extra activity: Speaking 
     -Extra activity: Exam practice 

 
 

A
A 

 
 
 
A

A 
 
 
 
C

L 
 
 

 
 

A
A 

C
L 

C
L 

AA2. Utiliza estratexias de 
comunicación das linguas que coñece 
para superar as dificultades que 
xorden habitualmente na 
comunicación 
 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
 
 

CL4.1. Infire significados a partir 
do contexto. 
 
 
 
AA2. Utiliza estratexias de 
comunicación das linguas que coñece 
para superar as dificultades que 
xorden habitualmente na 
comunicación 

CL3.1. Realiza intercambios 
comunicativos con falantes da 
lingua estudada. 
CL4.1. Infire significados a partir 
do contexto. 

iPack 
SB pp. 84-

85 
TG p. T84 
SB p. 84, 

ex. VocApp 
WB pp. 68, 

ex. 3, 4 
TG p. T84 
TG p. T85 
TG p. T85 
SB VW p. 

147 
TR CD-

Rom 
TG p. T85 

TG p. 
T85 

   

   

   

   

   

   



Unidade 7 – Sesión 3 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
      Vocabulary Workshop  
      Vocabulary worksheets 
      Fact file 

Webquest: Volunteer opportunities’, 
‘student volunteer’, ‘volunteer abroad’ / 
‘Animal charity’, ‘children charity’, 
‘cancer charity’ 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

SB VW p. 
147 
TR CD-
Rom 
TG p. T85 

TG p. 
T85 

 
 
 

Unidade 7 - Sesión 4 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

- Coñecer e interiorizar 
algúns tipos de 
condicionais: possible, 
hypothetical and 
impossible. 
- Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
ingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia dixital.. 
 
-Desarolla la 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
-Desenvolver a 
competencia   aprender 
a aprender 

 

 Estudo detallado e reflexión achega 
dás diferenzas de significado entre as 
frases condicionais de tipo 1, 2 e 3. 
Estudo e repaso dá teoría gramatical e 
realización de exercicios (Exercises 1-
10). 
 

 Fast finishers: wrting endings 
 
 Fast finishers: unless, provided that, as 

long as 
 

 

A
A 

 
 
 

 
C

L 
 
C

L 
 
 

AA3. Identifica diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe. 
 
 
CL5.2. Redacta con estrutura lóxica e 
os elementos necesarios de cohesión 
e coherencia para facerse 
comprender. 
 
CL5.2. Redacta con estrutura lóxica e 
os elementos necesarios de cohesión 
e coherencia para facerse 
comprender. 

iPack 
SB p. 86-

87 
TG p. T87 
TG p. T88 

 
 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
      Grammar Workshop 

Grammar worksheets 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

GW SB pp. 
130-132 

TR CD-
Rom 

 
 
 

Unidade 7 - Sesión 5 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

Exercitarse non uso 
das frases 
condicionais. 

 . Practica extensiva non uso de 
oracións condicionais. 

 
 

A
A 

AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

WB p. 70-
71 
 
 
 

   

   

   

   

   

   



Unidade 7 - Sesión 5 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
      Grammar Workshop 

Grammar worksheets 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

GW SB pp. 
130-132 

TR CD-
Rom 

 
 

Unidade 7 - Sesión 6 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Espertar conciencia 
social nos alumnos. 
 
 
-Coñecer e interiorizar 
estratexias para 
mellorar a expresión 
oral. 
 
- Desenvolver 
acompetencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia dixital.. 
 
-Desarolla la 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
-Desenvolver a 
competencia   aprender 
a aprender 
 
-Desenvolve a 
competencia en 
conciencia e 
expresións culturais. 

 

- Observación de imaxes e lectura dos 

slogans. Reflexión achega do contido e 
manifestación dá opinión persoal. 
Realización dás actividades (Exercises 
1-4). 
 
-Fast finishers: slogans     -Extra activity: 
Listening 
 

 

C
EC 

 
 

 
C

L 
 
 

A
A 
 
 
 
 

CL 
 
 
 

CL 

CEC.1. Valora a lingua estranxeira 
como medio para comunicarse e 
acceder a informacións e culturas 
novas. 
 
CL5.1. Defiende por escrito posturas 
de pensamiento que tiendan a evitar 
discriminaciones culturais, raciales, 
religiosas o de cualquier otro tipo. 
 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
 
 
 
CL1.2. Comprende as mensaxes 
principais da comunicación 
interpersoal sobre temas de uso 
cotián, de interese xeral e temas 
abstractos. 
 
CL1.2. Comprende as mensaxes 
principais da comunicación 
interpersoal sobre temas de uso 
cotián, de interese xeral e temas 
abstractos. 

SB p. 88 
TG p. T88 
TG p. T88 
SB p. 89 

TG p. T89 
 
 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
       Vocabulary Workshop  
       Vocabulary worksheets 
       Fact file 
       Webquest for an oral presentation 
      Speaking Workshop 

 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
 

VW SB p. 
146 

TR CD-
ROM 

TG p. T89 
TG p. T89 

SW SB 
p. 154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Unidade 7 - Sesión 7 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

- Mellorar a expresión 
escrita: estrutura e 
conectores de uso 
común nun opinion 
essay. 
 
- Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia dixital.. 
 
-Desarolla  a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
-Desenvolver a 
competencia   aprender 
a aprender 
 
 

 
 

Lectura, análise e comprensión dá estrutura 
do texto modelo. Recoñecemento dá función 
de cada parágrafo e asimilación do contido. 
Atención a vos connectores presentados e 
ao cadro Key phrases- (Exercises 1-5). 
 
     -Extra activity: writing 
 
     -Fast finishers: writing sentences 

 
 

C
L 

 
 
 

 
A

A 
 

CL 

CL4.3. Extrae conclusións 
informativas e formativas a raíz da 
lectura de textos. 
 
 
 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
CL5.2. Redacta con estrutura lóxica e 
os elementos necesarios de cohesión 
e coherencia para facerse 
comprender. 

SB pp. 90-
91, 

WB p. 75 
ex. 1-3 

 
TG p.T90 
TG p. T91 

 
 
 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 

      Writing reference 
      Writing worksheets 

Speaking Workshop 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

WB p. 117 
TR CD-
ROM 
SW SB 
p. 155 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 7 - Sesión 8 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

- Elaborar un 
texto escrito para 
dar a opinión 
persoal. 
 

-Realización dás actividades preparatorias 

e elaboración dun opinion essay, seguindo a 
guía de redacción (Exercises 5-7 e 
workbook). 
 

C
L 

CL5.4. Compón textos utilizando 
estratexias como a planificación, 
textualización, revisión e versión final. 

SB p. 91 
WB p.75 
 
 
 

 

   

   

   

   

   



Unidade 7 - Sesión 8 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
      Writing reference 
      Writing worksheets 

Writing tutor 

 SIEE1. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

WB p. 110, 
117 
TR CD-
Rom 

Digital 
WB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 7 - Sesión 9 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Practicar a 
comprensión oral e 
escrita e a expresión 
oral. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
aprender a aprender. 

 

-Realización das actividades propostas no 
WB. 

A
A 

AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

WB p. 72, 
73, 74 

 
   

   

   

   

   

   

  



Unidade 7 - Sesión 10 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Coñecer aspectos 

literarios de autores 

actuais.. 

 
 

-Identificar información 
específica en soporte 
audiovisual.   
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
aprender a aprender. 

 
-Desenvolver a 
competencia dixital.. 
 
-Desenvolver as 
competencias sociais e 
cívicas. 

 

- Lectura comprensiva do texto e compleción 
de frases. Reflexión sobre o seu significado 
e selección dalgunha cita para realizar un 
poster (Exercises 1-4). 
 
 
-Observación do vídeo e asociación de 
personaxes cos seus nomes e as súas 
obras. Realización dás actividades de 

comprensión.Interacción oral. 

 
     -Helping hand 
 
     -Extra activity: Vocabulary 
 
     -Extra activity: Exam Practice 

 
 

C
L 

 
 

C
L 

 
 
 
 

AA 
 

AA 
 

CL 

CL4.1. Infire significados a partir do 
contexto. 
 
 
CL1.3. Utiliza estratexias para 
comprender a idea global ou inferir 
significados non explícitos nun texto 
oral. 
 
 
 
AA4.Utiliza diferentes estratexias para 
progresar na aprendizaxe 
AA4.Utiliza diferentes estratexias para 
progresar na aprendizaxe 
CL3.1.Realiza intercambios 
comunicativos con falantes da lingua 
estudada 

SB p. 92 
CD / iPack 
SB p. 93 
TG p.T93 
TG p.T93 
TG p.T93 
 
 

 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
      Fact file 
      Webquest: ‘inspirational quotes’ 

Webquest: ‘Official Monster Raving 
Loony Party website’ 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

TG p. T92 
TG p. T92 
TG p.T93 

 

 
 
 
 

Unidade 7 - Sesión 11 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Revisar os contidos 
traballados na unidade 

 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
aprender a aprender. 

 
-Desenvolver a 
competencia dixital.. 
 

-Realización dos exercicios de 
revisió(Review unit 7) e corrección. 
Observación do progreso realizado 
(Progress check e Exam practice 7). 
Aclaración de dudas e preparación para o 
exame de final de unidade. 

A
A 

AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

SB p.112 
WB pp. 76-

77 
WB p. 94 

   

   

   

   

   

   

 
 



Unidade 7 - Sesión 12  (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Valorar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade.  

-Realización opcional dun dos test da 
unidade 

Tod
as 

 TR CD-
Rom 
CD / 
iPack 

Unit 7 
Tests 

   

   

   

   

   

   

  



Unit 8 - Travel and tourism 

 

Unidade 8 - Sesión 1 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Anticipar os contidos 
da unidade 

 
 

-Practicar a expresión 
oral con coherencia e 
propiedad (travel) 
 
 
 
-Comprender 
información global e 
extraer conclusiones. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
aprender a aprender. 

 
-Desenvolver a 
competencia dixital.. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
conciencia e 
expresións culturais. 
 

 

- Lectura, observación e comentario de os 
contidos dá unidade. 
 
 
-Introdución ao tema comparando as imaxes 
presentadas e respondendo a unhas 
preguntas (Exercise 1). 
 
 
- Lectura de textos, dedución dás condicións 
presentadas e comprensión tanto do 
vocabulario como dá situación narrada 
(Exercises 2-3). 
 
 
-Fast Finishers: additional questions 
-Fast Finishers: example sentences 
 
 
 
-Audición atenta e asociación coas imaxes. 
Compleción de oracións e de textos con 
vocabulario relativo ao tema da unidade 
(Exercises 5-8). 
 
     -Extra activity: Listening 

 
 

C
L 

 
 

C
L 

 
 
 

CEC 
 
 
 
 

AA 
AA 

 
 
 

CL 
 
 
 
 

CL 

CL 2.2. Produce un discurso 
comprensible e axeitado á intención 
de comunicación. 
 
CL2.5. Defende oralmente posturas 
de pensamento mostrando unha 
actitude respectuosa e crítica ante as 
achegas alleas. 
 
CEC1. Valora a lingua estranxeira 
como medio para comunicarse e 
acceder a informacións e culturas 
novas. 
 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
 
 
CL1.2. Comprende as mensaxes 
principais da comunicación 
interpersoal sobre temas de uso 
cotián, de interese xeral e temas 
abstractos. 
 
 
CL1.1. Capta, resume a idea global e 
extrae información específica de 
conferencias, discursos ou noticias 
sobre temas concretos e con certa 
abstracción. 

iPack 
SB p. 94 
SB p. 94 
Voc App 

 
 

TG p. T94 
TG p. T95 

 
 
 

SB p. 95, 
TG p. T95 

 
 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
      Speaking workshop 
      Vocabulary workshop 
      Vocabulary worksheets 

Listening reference 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

 
SW SB 
p.151 

VW SB p. 
148 

TR CD-
ROM 

WB p. 78, 
ex. 1, 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 8 - Sesión 2 (50)  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Comprender un texto 
narrativo. 
 
 
 
-Aplicar estratexias 
para revisar e ampliar 
vocabulario. (Travel: 
collocations.) 
 
--Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
aprender a aprender. 

 
-Desenvolver a 
competencia dixital.. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
conciencia e 
expresións culturais. 
 
-Desenvolver la 
competencia 
matemática, científica e 
tecnolóxica. 

 

-Lectura do título do texto, observación das 
imaxes e deducción do significado de 
algunas palabras. Audición comprensiva do 
texto, realización dos exercicios e 
corrección conjunta (Exercises 1-6). 
 
     -Helping hand (weaker students) 
     -Fast Finishers: advantages / 
disadvantages of WWOOFING. 

 
-Monitorización e revisión de algunhas 
collocations. Estudo comprensivo no 
vocabulario Workshop e formación de 
palabras (Exercises 7-8). 

 
     -Extra activity: Vocabulary 
     -Extra activity: Speaking 
     -Extra activity: Exam practice 
 

 

CL 
 
 
 
AA 
CL 
 
 
CM

CT 
 
 
AA 
CL 
CL 
 

CL4.3. Extrae conclusións 
informativas e formativas a raíz da 
lectura de textos. 
 
AA3. Identifica diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe. 
CL2.4. Busca no seu ámbito e 
encontra medios que lle axuden a 
expresarse. 
 
 
CMCT1. Elabora documentos 
empregando recursos verbais e 
gráficos. 
 
 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
CL2.5. Defende oralmente posturas 
de pensamento mostrando unha 
actitude respectuosa e crítica ante as 
achegas alleas. 
CL5.4. Compón textos utilizando 
estratexias como a planificación, 
textualización, revisión e versión final. 

iPack 
SB p.96 

TG p. T96 
TG p. T96 
SBp. 96 
VocApp 

TG p. T97 
TG p. T97 
TG p. T97 

 
 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e 
ampliación: 

      Vocabulary Workshop 
      Vocabulary worksheets 
      Fact file 

Webquest: ‘travel on a shoestring’ 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

VW SB p. 
148-149 
TR CD-
ROM 

TG p. T97 
TG p. 
T97 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Unidade 8 - Sesión 3 (50’)  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

- Coñecer e interiorizar 
o uso de estruturas 
lingüísticas: Gerunds & 
Infinitives 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
aprender a aprender. 

 
-Desenvolver a 
competencia dixital.. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
-Desenvolver a 
competencia 
matemática, científica e 
tecnolóxica. 
 

 

-Reflexión e recoñecemento das 
características e o significado das frases 
con xerundio ou con infinitivo. Práctica 
extensiva e corrección de exercicios 
(Exercises 1-2 and workbook). 
 
 
     -Fast finishers: travel trivia fact 
 
     -Fast finishers: sentence endings 
 
     -Fast finishers: short presentation 
 
     -Fast finishers: text message 
 

 

CMCT 
 
 
 
 

AA 
 

AA 
 

CL 
 

CL 
 

CMCT1. Elabora documentos 
empregando recursos verbais e 
gráficos. 
 
 
 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
CL2.2. Produce un discurso 
comprensible e axeitado á intención 
de comunicación. 
CL5.2. Redacta con estrutura lóxica e 
os elementos necesarios de cohesión 
e coherencia para facerse 
comprender. 

SB pp.98-
99 

iPack 
WB pp.80-

81 
TG p. T98 
TG p. T99 
TG p. T99 
TG p. T99 

 
 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e 
ampliación: 

       Grammar Workshop 
Grammar worksheets 

SIE
E 

SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

GW SB 
p.132-133 

TR CD-
ROM 



 
 
 
 

 
 
 
  

Unidade 8 – Sesión 4 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Utilizar vocabulario e 
expresións adecuadas 
para describir un 
lugar 
 
Valorar a lingua inglesa 
como facilitadora do 
acceso ao 
coñecemento doutras 
culturas. 
 
 
-Practicar a expresión 
oral coa pronunciación 
e a cadencia axeitada 
a cada situación. 
- Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
-Desenvolver l 
a competencia en 
aprender a aprender. 

 
-Desenvolver a 
competencia dixital.. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
-Desenvolver as 
competencias sociais e 
cívicas. 
 

 
 

-Recoñecemento da información presentada 
e extracción das ideas principales e das 
palabras clave. Revisión individualizada de 
vocabulario e tomar apuntes. (Exercises 1-4 
e workbook). 
 
     -Extra activity: vocabulary 
 
 
-Visionado do video e resolución das 
cuestiones propostas. Observación do 
cuadro Key skill e interiorización de 
expresións (Exercises 5-7). 
 
     -Extra activity: listening 
 
 
     -Extra activity: listening 
 

 
 
 

-Observación de ejempos e práctica oral 
usando las expresións e entoación 
adecuadas a la situación (Exercises 5-7). 
 

 

CL 
 
 

 
AA 
 
 

CL 
 
 
 

CL 
 
 

CL 
 
 
 
 

SIEE 

CL4.3. Extrae conclusións 
informativas e formativas a raíz da 
lectura de textos. 
 
 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 
 
CL1.3. Utiliza estratexias para 
comprender a idea global ou inferir 
significados non explícitos nun texto 
oral. 
 
 
CL1.1. Capta, resume a idea global e 
extrae información específica de 
conferencias, discursos ou noticias 
sobre temas concretos e con certa 
abstracción. 
CL1.1. Capta, resume a idea global e 
extrae información específica de 
conferencias, discursos ou noticias 
sobre temas concretos e con certa 
abstracción. 
 
 
SIEE1. Participa en conversaciones e 
simulaciones breves con diversos 
fines comunicativos 

iPack 
SB p. 100 
WB p. 79 
VocApp 

TG p. T100 
SB p. 101 

TG p. T101 
TG p. T101 
TG p. T101 
SW SB p. 

157 
 

 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
      Fact file 
      Webquest: ‘Scotland Tourism’ 
      Vocabulary workshop 
      Vocabulary worksheets 
      Fact file 
      Speaking workshop 
 

 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe   

TG p. T100 
TG p. T100 
VW SB 
p.148-149 
TR CD-
ROM 
TG p. T101 
SW SB p. 
157 
 

 



Unidade 8 - Sesión 5 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Consolidar a 

comprensión 
auditiva e a 
expresión oral. 

 
-Practicar a expresión 
oral coa pronunciación 
e a cadencia axeitada 
a cada situación. 
 
- Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 

 
-Desenvolver a 
competencia dixital.. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
 
 

 

-Realización das actividades de 
consolidación do Workbook. 

SI
EE 

SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe   

WB p. 
82, 83 

CD / 
iPack 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
  



Unidade 8 - Sesión 6 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Interiorizar a estrutura 
e linguaxe habitual nun 
texto descritivo 
describing a place. 
 
 
- Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 

 
-Desenvolver a 
competencia dixital.. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
-Desenvolver a 
competencia aprender 
a aprender. 
 
-Desenvolver as 
competencias sociais e 
cívicas. 
 
-Desenvolver la 
competencia en 
conciencia e 
exresiones culturais. 
 

 
 

-Análise detallada poñendo atención á 

estrutura e ao linguaxe usado nunha 
descrición. Énfase especial non uso dos 
adxectivos e as key phrases (Exercises 1-5 
e workbook). 
 
     -Extra activity: speaking 
 
 
 
 
     -Fast Finishers: Add more adjectives to 
the table. 

 
 

 

CL 
 
 
 
 
CL 
 
 
 
AA 

CL4.3. Extrae conclusións 
informativas e formativas a raíz da 
lectura de textos. 
 
 
 
CL2.5. Defende oralmente posturas 
de pensamento mostrando unha 
actitude respectuosa e crítica ante as 
achegas alleas. 
 
AA4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

iPack 
SB pp. 

102-103 
WB p. 85, 

ex. 1-3 
TG p. T102 
TG p. T103 
 
 

 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
      Fact file 
      Writing reference 

Writing worksheets 

SI
EE 

SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

TG p. T102 
WB pp 

110, 118 
TR CD-
ROM 

 
 
 
 
  



Unidade 8 - Sesión 7 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Elaborar un texto 
descriptivo. 
 
- Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 

 
-Desenvolver a 
competencia dixital.. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
-Desenvolver as 
competencias sociais e 
cívicas. 
 
-Desenvolver la 
competencia en 
conciencia e 
exresiones culturais. 

 

-Elaboración dun texto descritivo a 
partir dá actividade preparatoria e 
seguindo a guia de redacción. Revisión 
dos aspectos indicados na guía de 
redacción. 

 

C
L 

CL5.4. Compón textos utilizando 
estratexias como a planificación, 
textualización, revisión e versión final. 

SB p.103, 
6, 7 

 
 
 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
      Writing reference 
      Writing worksheets 

Writing Tutor 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

WB 
pp.110, 

118 
TR CD-
ROM 
Digital 
WB 

 
 
 
 
  



Unidade 8 - Sesión 8 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Reciclar os contidos 
aprendidos. 
 
 
-Coñecer a cultura 
doutros países. 
Visions of India. 
 
- Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 

 
-Desenvolver a 
competencia dixital.. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 
-Desenvolver as 
competencias sociais e 
cívicas. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
conciencia e 
expresións culturais. 
 
Desenvolver a 
competencia aprender 
a aprender. 
 

 

-Observación e cometario das fotos. 
Identificación das palabras clave, audición 
atenta e elección de respostas (Exercises 1-
2). 

 
 

     -Extra activity. Speaking 
 
 

-Observación atenta e detallada do vídeo. 
Comprensión do vocabulario e da 
información que se presenta. Lectura do 
texto en fotocopia se é necesario. Segundo 
visionado para facilitar a resposta ás 
preguntas (Exercises 1-5). 

 
     -Helping hand (weaker students) 
 
 
     -Extra activity: Exam practice 
 
 

CL 
 
 
 
 

SC 
 
 

CEC 
 
 
 
 

AA 
 
 

CL 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL1.2. Comprende as mensaxes 
principais da comunicación 
interpersoal sobre temas de uso 
cotián, de interese xeral e temas 
abstractos. 
 
 
SC2. Socializa e participa en 
actividades de grupo na lingua 
estranxeira. 
 
CEC1. Valora a lingua estranxeira 
como medio para comunicarse e 
acceder a informacións e culturas 
novas. 
 
 
AA3. Identifica diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe. 
 
CL3.1. Realiza intercambios 
comunicativos con falantes da lingua 
estudada. 

iPack 
SB p. 104 

 
 

TG p. T104 
 
 

SB p. 105 
 
 
 
 

TG p. T105 
TG p. T105 
 
 

 

   

   

   

   

   

   

 Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo e ampliación: 
       Fact file 

Fact file 

SI
EE 

SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

TG p. T104 
TG p. 

T105 

 

Unidade 8 - Sesión 9 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Revisar os contidos 
traballados na 
unidade 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 

 
-Desenvolver a 
competencia dixital.. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 
 

-Realización dos exercicios de 
revisión(Review unit 8) e corrección. 

SI
EE 

SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

iPack 
SB p. 113 

 
   

   

   

   

   

   

 
 
 



 

Unidade 8 - Sesión 10 (50')  

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Observar o progreso 
do alumnado. 
 
- Desenvolver a 
competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
 
-Desenvolver a 
competencia dixital. 
 
-Desenvolver a 
competencia en 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

 

-Observación do progreso do alumnado 
(Progress Check / Practice exam 8), 
aclaración de dúbidas e preparación para o 
exame de final de unidade. 

SI
EE 

SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na aprendizaxe 

iPack 
WB pp. 
86-87 
WB p. 
95 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 

Unidade 8 - Sesión 11 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Valorar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
 
-AVALIACIÓN 
sumativa. 

 

-Realización opcional dun dos test da 
unidade. 

Tod
as 

 TR CD-
Rom 
CD / iPack 

End- of-
Unit 8 tests 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 

Unidade 8 - Sesión 12 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

- Valoración xeral do 
progreso efectuado 
durante o terceiro 
trimestre e durante 
todo o curso. 
 

-Avaliación 
sumativa 

- Realización opcional dalgún dos tests de 
final de trimestre ou final de curso. 

Tod
as 

 TR CD-
Rom 
CD / iPack 
End-of-
Term 3 
tests 

End-of-
Year Tests 

   

   

   

 

 

 



. Anexo I: Rúbrica de avaliación por competencias 

AvalIación Xeral 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

NIVEIS DE CALIFICACIÓN 

I N SU BE NT SB 

O
b
s
e

rv
a

c
ió

n
 

P
ro

b
a
 e

s
c
ri
ta

 

P
ro
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o
 d
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 c
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u
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c
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a
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C
o
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c
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e
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C
o
n
s
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g

u
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c
o
n
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e
l 
a
lt
o

 

C
o
n
s
e
g

u
id

o
 

to
ta

lm
e

n
te

 

COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

           

ESCOITAR            

Capta, resume a idea global 
e extrae información 
específica de conferencias, 
discursos ou noticias sobre 
temas concretos e con 
certa abstracción. 

           

Comprende as mensaxes 
principais da comunicación 
interpersoal sobre temas de 
uso cotián, de interese xeral 
e temas abstractos. 

           

Utiliza estratexias para 
comprender a idea global 
ou inferir significados non 
explícitos nun texto oral. 

           

FALAR            

Utiliza mecanismos para 
dar coherencia e cohesión 
ao discurso oral. 

           

Produce un discurso 
comprensible e axeitado á 
intención de comunicación. 

           

Produce textos cohesionar 
e coherentes. 

           

Busca no seu ámbito e 
encontra medios que lle 
axuden a expresarse. 

           

Defende oralmente 
posturas de pensamento 
mostrando unha actitude 
respectuosa e crítica ante 
as achegas alleas. 

           

CONVERSAR            

Realiza intercambios 
comunicativos con falantes 
da lingua estudada. 

           

Participa en conversacións 
con certo grao de fluidez, 
naturalidadee e precisión, 
sobre temas variados. 
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LER            

Infire significados a partir do 
contexto. 

           

Infire coñecementos 
lingüísticos e léxicos a 
través da lectura. 

           

Extrae conclusións 
informativas e formativas a 
raíz da lectura de textos. 

           

Le de forma autónoma 
textos extensos e diversos 
relacionados cos seus 
intereses académicos, 
persoais e profesionais 
futuros. 

           

Valora a lectura como fonte 
de pracer. 

           

ESCRIBIR            

Defende por escrito 
posturas de pensamento 
que tendan a evitar 
discriminacións culturais, 
raciais, relixiosas ou de 
calquera outro tipo. 

           

Redacta con estrutura 
lóxica e os elementos 
necesarios de cohesión e 
coherencia para facerse 
comprender. 

           

Redacta textos de certa 
complexidade sobre temas 
persoais, actuais e de 
interese académico con 
razoable corrección 
gramatical e léxico 
apropiado ao contexto. 

           

Compón textos utilizando 
estratexias como a 
planificación, textualización, 
revisión e versión final. 

           

COMPETENCIA 

MATEMÁTICA, 

CIENTÍFICA E 

TECNOLOXICA 

           

Elabora documentos 
empregando recursos 
verbais e gráficos. 
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Resolve 
encrucillados,crebacabezas 
ou sopas de letras. 

           

Valora as condicións do seu 

ámbito e contrástaas co 

que aprende do da lingua 

estranxeira. 

           

COMPETENCIA DIXITAL            

Usa as tecnoloxías da 
información e a 
comunicación de forma 
autónoma para producir 
textos a partir de modeos. 

           

Usa as tecnoloxías da 
información e a 
comunicación de forma 
autónoma para, enviar e 
recibir mensaxes de correo 
electrónico. 

           

Usa as tecnoloxías da 

información e a 

comunicación de forma 

autónoma para establecer 

relacións persoais orais e 

escritas, mostrando 

interese polo seu uso. 

           

Usa as tecnoloxías da 
información e a 
comunicación de forma 
autónoma para producir 
textos a partir de modeos. 

           

APRENDER A APRENDER            

Valora a capacidade de 
interactuar oralmente como 
medio eficaz na ampliación 
dos seus horizontes 
humanos, lingüísticos e 
culturais. 

           

Utiliza estratexias de 
comunicación das linguas 
que coñece para superar as 
dificultades que xorden 
habitualmente na 
comunicación. 

           

Identifica diferentes 

estratexias para progresar 

na aprendizaxe. 
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Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na 
aprendizaxe. 

           

COMPETENCIAS SOCIAIS 
E CÍVICAS 

           

Utiliza de forma consciente 
en contextos de 
comunicación variados, os 
coñecementos adquiridos 
sobre o sistema lingüístico 
da lingua estranxeira para 
comprender as producións 
alleas. 

           

Socializa e participa en 
actividades de grupo na 
lingua estranxeira. 

           

Comprende e valora o 
traballo cooperativo. 

           

SENTIDO DE INICIATIVA 
E ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR 

           

Participa en conversacións 
e simulacións breves con 
diversos fins comunicativos. 

           

Utiliza estratexias de 
comunicación das linguas 
que coñece superar as 
dificultades que xorden 
habitualmente na 
comunicación. 

           

Identifica diferentes 
estratexias para progresar 
na aprendizaxe. 

           

Utiliza diferentes estratexias 
para progresar na 
aprendizaxe. 

           

CONCIENCIA E 
EXPRESIÓNS 
CULTURAIS 

           

Valora a lingua estranxeira 
como medio para 
comunicarse e acceder a 
informacións e culturas 
novas. 

           

Mostra interese por 
propiciar intercambios 
comunicativos reais con 
falantes da lingua 
estranxeira. 

           



 
 
 
 
 
 



 Anexo II: Rúbrica de avaliación de contidos e competencias clave integradas 
 
 

Estándares de aprendizaxe e actividades específicas na unidade 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB1.1. Nas actividades de aula, reflexiona sobre o seu proceso de compresión, axustándoo e mellorándoo se é o 

caso, sacando conclusións sobre a actitude do falante e sobre o contido, baseándose na entoación e na velocidade da 

fala; deducindo intencións a partir do volume da voz do falante; facendo anticipacións do que segue (palabra, frase, 

resposta, etc.), e intuíndo o que non se comprende e o que non se coñece mediante os propios coñecementos e as 

propias experiencias. 

        

PLEB1.2. Comprende instrucións técnicas, dadas cara a cara ou por outros medios, relativas á realización  de  

actividades e  normas de seguridade no ámbito persoal (por exemplo, nunha instalación deportiva), público (por 

exemplo, nunha situación de emerxencia), educativo ou ocupacional (por exemplo, unha visita guiada a unha 

pinacoteca, ou sobre o uso de máquinas, dispositivos electrónicos ou programas informáticos). 

        

PLEB1.3. Comprende,  nunha conversa formal na que participa, no ámbito educativo ou ocupacional, información 

detallada e puntos de vista e opinións sobre temas da súa especialidade e relativos a actividades e procedementos 

cotiáns e menos habituais, sempre que poida expor preguntas para com- probar  que  comprendeu o  que  o 

interlocutor quixo dicir e conseguir aclaracións sobre algúns detalles.  

        

PLEB1.4.  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 (por exemplo, unha presentación sobre a organización da universidade noutros países). 
        

PLEB1.5. 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 (por exemplo, entrevistas, documentais, series e películas), 

cando se articulan de forma relati- vamente lenta e cunha pronuncia clara e estándar, e que traten temas coñecidos ou 

do seu interese. 

        

PLEB1.6. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou informal de certa duración entre 

dúas ou máis persoas interlocutoras, que se produce ao seu ao redor, sempre que as condicións acústicas sexan 

boas, o discurso estea estruturado e non se faga un uso moi idiomático da lingua. 
        



PLEB1.7. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou informal de certa duración 

entre dúas ou máis persoas interlocutoras, que se produce ao seu ao redor, sempre que as condicións acústicas 

sexan boas, o discurso estea estruturado e non se faga un uso moi idiomático da lingua. 

        

PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal ou nunha discusión na que participa, tanto de viva voz como por 

medios técnicos, información específica relevante sobre temas xerais ou do seu interese, e capta sentimentos como a 

sorpre- sa, o interese ou a indiferenza, sempre que as persoas interlocutoras eviten un uso moi idiomático da lingua e 

se non haxa interferencias acústicas. 

        

PLEB1.9. Entende, en transaccións e xestións cotiás e menos habituais, a  exposición dun  problema ou a solicitude 

de información respecto desta (por exemplo, no caso dunha reclamación), sempre que poida pedir confirmación sobre 

algúns detalles. 

        

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: PRODUCIÓN E INTERACCIÓN 

PLEB2.1. Participa con eficacia en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, nas 

que describe con certo detalle feitos, experiencias, sentimentos e reaccións, soños, esperanzas e ambicións, e 

responde adecuadamente a sentimentos como a sorpresa, o interese ou a indiferenza; conta historias, así como o 

argumento de libros e películas, indicando as súas reaccións; ofrece e interésase por opinións persoais sobre temas 

do seu interese; fai comprensibles as súas opinións ou reaccións respecto das solucións posibles de problemas ou 

cuestións prácticas; expresa con amabilidade crenzas, acordos e desacordos, e explica e xustifica as súas opinións e 

os seus proxectos..  

        

PLEB2.2.   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 (por exemplo, para facer reclamacións), expondo os seus razoamentos e puntos de vis- ta con 

claridade e seguindo as convencións socioculturais que demanda o contexto específico 

        

PLEB2.3. Segue unha entrevista cun patrón estruturado de preguntas  establecido con  anterioridade, realizando 

preguntas complementarias ou respondendo a elas, sempre que se manteñan dentro ámbito predicible da interacción). 
        

PLEB2.4. . Compensa as carencias lingüísticas con certa naturalidadee pedíndolle axuda ao seu interlocutor, e 

mediante procedementos lingüísticos, como a paráfrase ou a explicación, e paralingüísticos. 
        

PLEB2.5. Fai presentacións ben estruturadas e de certa duración sobre un tema educativo (por exemplo, o deseño dun 

aparello ou dispositivo, ou sobre unha obra artística ou literaria), coa suficiente claridade como para que se poida 

seguir sen dificultade a maior parte do tempo e cuxas ideas principais estean explicadas cunha razoable precisión, e 

responde a preguntas complementarias da audiencia formuladas con claridade e a velocidade normal.  

        

PLEB2.6. . Inicia, mantén e finaliza espontaneamente con certa seguridade conversas e discusións cara a cara sobre 

temas cotiáns de interese persoal ou pertinentes para a vida diaria, comunicándose cun repertorio lingüístico sinxelo, 

aínda que ás veces precise facer pausas para pensar o que quere dicir. 
        



PLEB.2.7. Toma  parte  adecuadamente,  aínda  que  ás  veces  teña que pedir que lle repitan ou aclaren algunha 

dúbida, en conversas formais, entrevistas e reunións de carácter educativo ou ocupacional, intercambiando 

información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotiáns e menos habituais nestes 

contextos, pedindo e dando instrucións ou solucións a problemas prácticos, expondo os seus puntos de vista con 

claridade, e xustificando con certo detalle e de maneira coherente  as  súas  opinións,  os seus  plans e  as  súas  

suxestións sobre futuras actuacións. 

        

PLEB.2.8. Coopera na interacción verificando a comprensión propia e das demais persoas, e cooperando activamente 

na realización das tarefas de comunicación. 
        

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB3.1. Nas actividades de aula, explica como utiliza diferentes estratexias para comprender o texto, como a 

identificación da intención comunicativa, a anticipación da información a  partir  dos  elementos textuais e non textuais, 

o uso do contexto, a aplicación de regras de formación de palabras para inferir significados ou o apoio na organización 

da información e no tipo de texto. 

        

PLEB3.2. 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, redactados nunha variante estándar da lingua. 

        

PLEB3.3. Entende,  en  manuais, enciclopedias e libros de texto, en soporte tanto impreso como dixital, información 

concreta para a resolución de tarefas da clase ou trabalos  de  investigación relacionados con temas da súa 

especialidade, así como información concreta relacionada con  cuestións prácticas ou con temas do seu interese 

educativo ou ocupacional, en páxinas web e outros textos informativos oficiais, institucionais, ou corporativos. 

        

PLEB3.4. . Comprende instrucións dunha certa extensión e complexidade dentro da súa área de interese ou da súa 

especialidade, sempre que poida volver ler as seccións difíciles (por exemplo, sobre cómo redactar un traballo educati- 

vo seguindo as convencións internacionais). 

        

PLEB3.5. Comprende información relevante en  correspondencia formal de institucións públicas ou entidades privadas 

como universidades, empresas ou compañías de servizos (por exemplo, carta de admisión a un curso). 
        

PLEB3.6. . Entende detalles relevantes e  implicacións de  anuncios e material de carácter publicitario sobre asuntos 

do seu interese persoal e educativo (por exemplo, folletos, prospectos, programas de es tudos universitarios). 
        

 PLEB3.7. Segue sen dificultade a liña argumental de historias de ficción e de novelas curtas claramente estruturadas, 

de linguaxe sinxela e directa, nunha variedade estándar da lingua, e comprende o carácter dos personaxes e as súas 

relacións, cando uns e outras están descritos claramente e co suficiente detalle. 

        

PLEB3.8. Comprende correspondencia persoal en calquera soporte, e mensaxes en foros e blogs, nas que se 

transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas e se explican con razoable precisión, e se describen de 

maneira clara e detallada, experiencias, sentimentos,reaccións, feitos, plans e aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas do seu interese. 

        

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



PLEB4.1.  Escribe,  en  calquera soporte, informes breves nos que dá información pertinente sobre un tema educativo, 

ocupacional, ou menos habitual (por exemplo, un problema xurdido durante unha viaxe), describindo co detalle sufi-

ciente 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. 

        

PLEB4.2. Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente tex- tos coherentes, con cohesión e adecuados aos 

fins funcionais, con razoable corrección tanto ortográfica  como  de  puntuación, na  orde das palabras e na 

presentación do escrito (marxes, espazos de interliña, uso de maiúsculas e minúsculas, etc.) 

        

PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para tomar 

parte nun concurso internacional, ou para solicitar unhas prácticas en empresas). 
        

PLEB4.4.  Escribe,  nun  formato convencional e en calquera soporte,  un  currículo detallando e  ampliando a 

información que considera relevante en relación co propósito e o destinatario específicos. 
        

PLEB4.5.   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. 

        

PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes que transmite e solicita información relevante e opinións sobre aspectos 
persoais, educativos  u  ocupacionais,  respectando as  convencións  e  as  normas   de cortesía. 

        

PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal e participa en foros e blogs nos que transmite información e ideas sobre 

temas abstractos e concretos, comproba información e pregunta sobre problemas e explícaos con razoable precisión, e 

describe, de maneira detallada, ex- periencias, sentimentos, reaccións, feitos, plans e unha serie de temas concretos 

relacionados cos seus intereses ou a súa especialidade. 

        

PLEB4.8.  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 
correspon- dencia, no ámbito público, educativo ou laboral, respectando as con- vencións formais e de cortesía pro- 
pias deste tipo de textos. 

        

 
BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un uso espontáneo da lingua estranxeira; 

reflexiona sobre o propio proceso de adquisición da lingua e transfire á lingua estranxeira coñecementos e estratexias 

de comunicación adquiridas noutras linguas 

        

PLEB5.2. Utiliza as normas ortográficas sen erros moi significativos e para estruturar o texto, ordenar as ideas e 

xeraquizalas en principais e secundarias, e utiliza o corrector informático para detectar e corrixir erros tipográficos e 

ortográficos 

        



PLEB5.3. Utiliza a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información procedente de diversas fontes 

(biblioteca, internet, etc.) e como  ferramenta  de  aprendizaxe de contidos diversos, e, durante as actividades de aula, 

en situacións de comunicación reais ou simula- das, como medio de comunicación e entendemento entre persoas de 

procedencias, linguas e culturas distintas, evitando calquera tipo de discriminación e de estereotipos lingüísticos e 

culturais. 

        

PLEB5.4. Explica  valores  e  comportamentos propios dunha cultura a membros de outra diferente, consciente da 

importancia desta actividade de mediación intercultural. 
        

PLEB5.5. Coñece algúns aspectos significativos históricos xeográficos e de produción cultural dos países onde se fala 
a lingua estranxeira, obtendo a información por diferentes medios, entre eles a biblioteca, internet e outras tecnoloxías 
da in- formación e da comunicación 

        

PLEB5.6. Produce textos orais e escritos en diferentes soportes suficientemente cohesivos, coherentes e adecuados 
ao propósito comunicativo. 

        

PLEB5.7. Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes, con certa densidade léxica, evitando repeticións 

innecesarias co uso de sinónimos e palabras de significado próximo, e recoñece un léxico máis especializado se conta 

con apoio visual ou contextual. 

        

PLEB5.8. Realiza actividades de mediación lingüística (reformula o sentido dun texto, oral ou escrito para facelo 
comprensible a persoas interlocutoras que descoñecen a lingua en que se produce, escribe o resumo dun debate oral 
ou un artigo lido noutra lingua, fai unha exposición oral a partir de notas, cambia de modalidade semiótica, como do 
texto ao esquema, etc.). 

        

PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

        

 
 
 



Marco Común Europeo de Referencia – CEF 

O Common European Framework of Reference for Languages (CEF) é unha descrición 

de competencias lingüísticas en seis niveis: A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Os contidos de 

inglés para Bacharelato se corresponden aproximadamente con B1 e B2. Os indicadores 

redactáronse para axudar tanto a estudiantes coma ós profesionais da educación a 

normalizar os procedementos de avaliación. 

 

Os textos, as tarefas e as funcións do libro de texto incluen as destrezas lingüísticas que 

se subliñan nos niveis mais baixos do CEF. As destrezas detállanse nas listas de 

autoavaliación do alumno (Student’s Self-Assessment Checklists) de cada unidade. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 
 


