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1. Introdución

A materia de Lingua Estranxeira na etapa de educación secundaria obrigatoria ten como obxectivo principal  a
adquisición da competencia comunicativa de modo que lle permita ó alumnado comprender, expresarse e interactuar
na devandita lingua con eficacia, así como o enriquecemento e a expansión da súa conciencia intercultural.

A finalidade desta programación  na materia  de Lingua Estranxeira é, en primeiro lugar, conseguir que o alumnado
adquira  as  distintas  competencias  clave  que  conforman  o  perfil  de  saída  do  alumnado  da  ensinanza  básica,
centrándonos, como é lóxico, na competencia en comunicación lingüística e na competencia plurilingüe, e facendo
especial énfase na competencia persoal, social e de aprender a aprender, a competencia cidadá, a competencia
emprendedora  e  a  competencia  en  conciencia  e  expresión  culturais.  Por  outra  banda,  a  competencia  dixital
traballarase intensamente ó longo de todo o proceso de aprendizaxe permitindo ó alumnado desenvolverse mellor
nas contornas dixitais e acceder á cultura estranxeira como fonte de información e de enriquecemento persoal.

O profesorado deberá crear as condicións esenciais para que se produza a aprendizaxe atendendo particularmente á
diversidade nas habilidades, impulsando actitudes positivas cara ó idioma e á cultura inglesa e tratando os erros
como  sinais  de  progreso.  Pola  súa  parte,  o  alumnado  debe  participar  de  maneira  activa  no  seu  proceso  de
aprendizaxe sendo o centro e a razón de ser da educación.

Esta programación didáctica está deseñada para ser aplicada no do Camiño de Palas de Rei,Lugo. Este Instituto de
Educación Secundaria está situado en Palas de Rei  e é o único centro da localidade,  polo tanto ten alumnado
procedente da propia localidade e das proximidades.Palas de Rei conta cunha poboación duns 3.316 habitantes que
viven principalmente do medio rural e gandería e tamén do pequeno comercio en torno ó Camiño de Santiago. O
perfil do alumnado é bastante homoxéneo, sendo a maior parte dos rapaces e rapazas procedentes do medio rural e
cunha extracción social baixa ou media baixa.

O centro oferta actualmente todos os niveis da ESO así como un grupo de FP Básica e Bacharelato. Nos niveis de
secundaria obrigatoria correspóndelles asistir a este centro á práctica totalidade do alumnado do Concello, algúns
dos cales xa estudaron no colexio durante a Educación Primaria. Tamén temos que sinalar a presenza dun grupo
importante de alumnos/as que acoden desde parroquias limítrofes dos Concellos de Friol e de Taboada, Guntín,
Monterroso e Antas de Ulla.

O alumnado do centro fala galego e castelán. Hai poucos casos de alumnado procedente doutros paises ou doutras
comunidades, xa que a maioría do alumnado é da localidade. Como características de aprendizaxe máis sinaladas
entre o alumnado podemos destacar a curiosidade polo coñecemento de novas culturas e un certo temor ante as
linguas estranxeiras.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Comprender  e  interpretar  o  sentido
xeral  e  os  detalles  máis  relevantes  de textos
expresados de forma clara e na lingua estándar,
buscando  fontes  fiables  e  facendo  uso  de
estratexias como a inferencia de significados,
para  responder  a  necesidades  comunicativas
concretas.

2-3 1-2 1 1 5 2
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX2 - Producir textos orixinais, de extensión
media,  sinxelos  e  cunha  organización  clara,
usando estratexias tales como a planificación, a
compensación  ou  a  autorreparación,  para
expresar  de  forma  creativa,  adecuada  e
coherente mensaxes relevantes e responder a
propósitos comunicativos concretos.

1 1-2 1 2 5 1 3

OBX3  -  Interactuar  con  outras  persoas  con
crecente  autonomía,  usando  estratexias  de
cooperación e empregando recursos analóxicos
e  dixitais,  para  responder  a  propósitos
comunicativos  concretos  en  intercambios
respectuosos coas normas de cortesía.

5 1-2 1 3 3

OBX4  -  Mediar  en  situacións  cotiás  entre
dist intas  l inguas,  usando  estratexias  e
coñecementos  sinxelos  orientados  a  explicar
conceptos  ou  simplificar  mensaxes,  para
transmitir información de maneira eficaz, clara
e responsable.

5 1-2-3 1 1-3 1

OBX5 - Ampliar e usar os repertorios lingüísticos
persoais entre distintas linguas, reflexionando
de forma crítica sobre ou seu funcionamento e
tomando  conc ienc ia  das  estratex ias  e
coñecementos propios, para mellorar a resposta
a necesidades comunicativas concretas.

2 1 2 1-5

OBX6  -  Valorar  criticamente  e  adecuarse  á
diversidade  lingüística,  cultural  e  artística  a
partir  da  lingua  estranxeira,  identificando  e
compartindo  as  semellanzas  e  as  diferenzas
entre linguas e culturas, para actuar de forma
empát ica  e  respectuosa  en  s i tuac ións
interculturais.

5 3 1-3 3 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XWhat a journey!1 14

O tema da unidade didáctica son as viaxes
e máis concretamente as viaxes a países
de lingua inglesa.
Ademáis o tema pon en valor a importancia
da lingua estranxeira como ferramenta de
comunicación dentro e fora da aula xa que
o alumnado participará en situacións
comunicativas reais  relacionadas coas
viaxes (eg. facer unha reserva nun hotel).
Ó rematar a unidade o alumnado poderá:
- identificar e empregar vocabulario
relacionado coas viaxes.
- comprender e manter unha conversa
sobre os detalles dunha viaxe.
- usar correctamente os tempos pasados da
narración.

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XWhat a journey!1 14

- falar sobre unha viaxe que fixo no pasado.
- escribir un texto sobre unha viaxe usando
os recursos lingüísticos e textuais
adecuados .
- entender a información global e específica
de textos relacionados coas viaxes.
- traballar en equipo e colabora para poder
levar a cabo a tarefa final da unidade.

10

XAchievements2 12

O tema da unidade didáctica son os logros
de persoaxes famosos, as suas
experiencias e os seus  intereses.
Ó rematar a unidade o alumnado poderá:
- identificar e empregar vocabulario
relacionado cos logros dunha persóa e
sobre as actividades.
- manter unha conversa intercambiando
información persoal e sobre os seus
intereses.
- entender a información global e específica
de textos relacionados con logros de
persoaxes famosos.
- escribir unha biografía sobre un persoaxe
famoso e os seus logros tendo usando os
recursos lingüísticos e textuais adecuados .
- falar sobre un persoaxe famoso do seu
interese
- usar correctamente o presente perfecto e
as recoñecer as súas diferenzas de uso co
pasado simple.
- traballar en equipo e colabora para poder
levar a cabo a tarefa final da unidade.

10

XEnjoy with the food3 12

O tema da unidade didáctica é a comida en
diferentes partes do mundo e .
Ó rematar a unidade o alumnado poderá:
- identificar e empregar vocabulario
relacionado coa comida: alimentos
saudables e non saudables, adxectivos que
describen os tipos de comida e a súa
preparación e as partes dun menú.
- extraer información de textos orais ou
escritos sobre alimentación.
- escribir unha opinión sobre un restaurante
que coñezan
usando os recursos lingüísticos e textuais
adecuados.
- traballar en equipo e colaborar para poder
levar a cabo a tarefa final da unidade.
- usar correctamente os pronomes relativos
para describir persoas, lugares e cousas.
- participar nunha conversa nun restaurante
usando as expresións adecuadas.

10

Holiday time X4 14
O tema da unidade didáctica son as
vacacións e os festivais culturais en
distintas partes do mundo.
Ó rematar a unidade o alumnado poderá:

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

Holiday time X4 14

- identificar e empregar vocabulario
relacionado coas vacacións.
- manter unha conversa intercambiando
información sobre os seus plans de
vacacións.
- entender a información global e específica
de textos relacionados con festivais e
ofertas vacacionais.
- escribir un email informal sobre os seus
plans futuros usando os recursos
lingüísticos e textuais adecuados .
- falar sobre os seus plans para as próximas
vacacións.
- usar correctamente os tempos futuros.
- traballar en equipo e colaborar para poder
levar a cabo a tarefa final da unidade.

10

Home and away X5 12

O tema da unidade didáctica son as cidades
e os lugares máis representativos
nalgunhas cidades famosas.
Ó rematar a unidade o alumnado poderá:
- identificar e empregar vocabulario
relacionado coas cidades .
- manter unha conversa intercambiando
información sobre unha cidade que
visitaron.
- entender a información global e específica
de textos relacionados con cidades.
- escribir a descrición do seu lugar favorito
usando os recursos lingüísticos e textuais
adecuados .
- pedir e dar indicacións para chegar a un
lugar .
- usar correctamente as oracións
condicionais.
- traballar en equipo e colaborar para poder
levar a cabo a tarefa final da unidade.

10

Being a friend X6 12

O tema da unidade didáctica é a amizade e
as relacións sociais.
Ó rematar a unidade o alumnado poderá:
- identificar e empregar vocabulario
relacionado coa amizade.
- manter unha conversa intercambiando
información sobre o que é un amigo para
eles.
- entender a información global e específica
de textos relacionados coa amizade.
- escribir un email dando e recibindo
consello  usando os recursos lingüísticos e
textuais adecuados .
- pedir e dar consellos .
- usar correctamente os verbos modais en
distintas situacións comunicativas.
- traballar en equipo e colaborar para poder
levar a cabo a tarefa final da unidade.

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XFighting crime7 14

O tema da unidade didáctica é o crime e as
formas de loitar contra él.
Ó rematar a unidade o alumnado poderá:
- identificar e empregar vocabulario
relacionado con distintos tipos de crimes.
- manter unha conversa intercambiando
información sobre o que aconteceu nun
crime.
- entender a información global e específica
de textos periodísticos sobre temas de
actualidade, entre eles os crimes.
- escribir un artículo sobre unha noticia
usando os recursos lingüísticos e textuais
adecuados .
- pedir e dar información sobre unha
noticia.
- usar correctamente a forma pasiva dos
verbos en presente e pasado en distintas
situacións comunicativas.
- traballar en equipo e colaborar para poder
levar a cabo a tarefa final da unidade.

20

XAnimal planet8 15

O tema da unidade didáctica é o mundo
dos animais e os perigos ós que están
expostos.
Ó rematar a unidade o alumnado poderá:
- identificar e empregar vocabulario
relacionado co mundo animal e o seu
entorno.
- manter unha conversa intercambiando
información sobre o seus animais favoritos.
- entender a información global e específica
de textos relacionados con temas
medioambientais.
- escribir un artículo sobre un animal
usando os recursos lingüísticos e textuais
adecuados.
- contar ou explicar o que dixo alguén sen
usar as mesmas palabras .
- usar correctamente o estilo indirecto en
distintas situacións comunicativas.
- traballar en equipo e colaborar para poder
levar a cabo a tarefa final da unidade.

20

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

What a journey!

Duración

14

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Extraer e analizar o sentido global e as ideas
principais, e seleccionar de forma guiada
información pertinente de textos orais, escritos e
multimodais sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado, expresados de forma clara
e na lingua estándar a través de diversos soportes.

O alumnado comprende casi ó completo o
sentido global e os puntos principais de
textos orais e escritos  sobre experiencias
de viaxes.

CA1.2 - Interpretar e, de forma guiada, valorar o
contido e os trazos discursivos de textos
progresivamente máis complexos propios dos
ámbitos das relacións interpersoais, dos medios de
comunicación social e da aprendizaxe, así como de
textos literarios adecuados ao nivel de madurez do
alumnado.

O alumnado identifica como mínimo o
contido e os  elementos discursivos máis
comúns de textos narrativos literarios e
non literarios referidos as viaxes e a
experiencias persoais nunha viaxe.

CA1.3 - Seleccionar, organizar e aplicar as
estratexias e coñecementos máis adecuados en cada
situación comunicativa para comprender o sentido
xeral, a información esencial e os detalles máis
relevantes dos textos; inferir significados e
interpretar elementos non verbais; e buscar e
seleccionar información veraz.

O alumnado aplica a estratexia de
analizar o tipo de palabra e a categoría
gramatical do vocabulario que non se
coñece nun textosobre viaxes co fin de
saber o seu signicado.

CA1.5 - Redactar e difundir textos de extensión
media con aceptable claridade, coherencia,
cohesión, corrección e adecuación á situación
comunicativa proposta, á tipoloxía textual e ás
ferramentas analóxicas e dixitais utilizadas,
seguindo pautas establecidas, sobre asuntos cotiáns,
de relevancia persoal ou de interese público
próximos á experiencia do alumnado, respectando a
propiedade intelectual e evitando o plaxio.

O alumnado escribe con aceptable
claridade, coherencia, cohesión e
corrección textos narrativos en pasado
(pasado simple, pasado continuo e
pasado perfecto) e coñece os conectores
de secuencia .

CA1.6 - Seleccionar, organizar e aplicar
coñecementos e estratexias para planificar, producir,
revisar e cooperar na elaboración de textos
coherentes, cohesionados e adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais, os
aspectos socioculturais e a tipoloxía textual, usando
os recursos físicos ou dixitais máis adecuados en
función da tarefa e das necesidades da interlocutora
ou do interlocutor potencial a quen vai dirixido o
texto.

O alumnado terá que, como mínimo,
producir e revisar un texto narrativo
adecuado o tema que se lle pide e
respetando as indicacións da tarefa en
canto as súas características textuais e
gramaticais.

CA1.10 - Aplicar estratexias que axuden a crear
pontes, faciliten a comunicación e sirvan para
explicar e simplificar textos, e mensaxes, e que
sexan adecuadas ás intencións comunicativas, ás
características contextuais e á tipoloxía textual,
usando recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

O alumnado é capaz , como mínimo,
explicar coas súas palabras o que lle
pasou a alguén nunha viaxe.

CA2.1 - Comparar e, de forma guiada, argumentar as
similitudes e diferenzas entre distintas linguas
reflexionando de maneira progresivamente
autónoma sobre o seu funcionamento.

O alumnado distingue, como mínimo, as
similitudes e as diferenzas  máis comúns
entre os tempos pasados na súa lingua e
na lingua inglesa.

25/11/2022 00:02:43 Páxina 40de8



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Utilizar de forma creativa estratexias e
coñecementos de mellora da capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

O alumnado coñece a importancia do
correcto uso da acentuación das palabras
para mellorar a comunicación.

CA2.3 - Rexistrar e analizar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe da lingua
estranxeira, seleccionando, con axuda, as
estratexias máis eficaces para superar esas
dificultades e consolidar ou seu progreso, facéndoos
explícitos e compartíndoos, por medio de actividades
de planificación da propia aprendizaxe,
autoavaliación e coavaliación, como as propostas no
Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou nun diario de
aprendizaxe.

O alumnado levará a cabo, como mínimo,
unha autoevaluación do seu aprendizaxe
ó rematar a unidade didáctica.

TI 20

CA1.4 - Expresar oralmente textos sinxelos,
estruturados, comprensibles, coherentes e
adecuados á situación comunicativa sobre asuntos
cotiáns, de relevancia persoal ou de interese público
próximo á experiencia do alumnado co fin de
describir, narrar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbais e non verbais, así como
estratexias de planificación, e control, compensación
e cooperación básicas.

O alumnado fai casi ó completo e
correctamente presentacións breves e
ben estructuradas sobre unha viaxe
utilizando distintos soportes.

CA1.7 - Planificar, participar e colaborar de maneira
activa, a través de diversos soportes, en situacións
interactivas sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado mostrando iniciativa,
empatía e respecto pola cortesía lingüística e a
etiqueta dixital, así como polas diferentes
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas e
motivacións das interlocutoras e dos interlocutores.

O alumnado participa activamente e case
correctamente en clase en conversacións
sobre as viaxes e outros temas próximos
a súa experiencia mostrando iniciativa e
respecto polos compañeiros.

CA1.8 - Seleccionar, organizar e utilizar de forma
guiada estratexias adecuadas para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra,
solicitar e formular aclaracións e explicacións,
resumir, colaborar, debater e resolver problemas.

O alumnado é capaz case sen dificultade
de contar unha viaxe que lle contou un
compañeiro.

CA1.9 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas en situacións nas
que atender á diversidade, mostrando respecto e
empatía polas interlocutoras e os interlocutores e
polas linguas empregadas, e participando na
solución de problemas de intercomprensión e de
entendemento na súa contorna, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

O alumnado terá que, como mínimo ,
cooperar para resolver problemas de
comprensión na reserva dun hotel ou dun
billete de avión respectando as diferentes
ideas dos compañeiros.

CA3.1 - Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais, construíndo
vínculos entre as diferentes linguas e culturas,
rexeitando calquera tipo de discriminación, prexuízo
e estereotipo en contextos comunicativos cotiáns, e
propondo con axuda vías de solución a aqueles
factores socioculturais que dificulten a
comunicación.

O alumnado terá que mostrar un mínimo
de interese na lingua estranxeira así
como respecto polas costumes propias
dos países onde se fala a lingua
estranxeira.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Valorar criticamente en relación cos dereitos
humanos e adecuarse á diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira, favorecendo o desenvolvemento
dunha cultura compartida e unha cidadanía
comprometida coa sustentabilidade e os valores
democráticos.

O alumnado entende e valora a
diversidade lingüística, cultural e artística
atendendo a valores democráticos.

CA3.3 - Aplicar estratexias para defender e apreciar
a diversidade lingüística, cultural e artística
atendendo a valores ecosociais e democráticos e
respectando os principios de xustiza, equidade e
igualdade.

O alumnado usa de forma adecuada e
respectuosa estratexias de uso común
para entender e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística da lingua
estranxeira.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias e técnicas para a adquisición e o desenvolvemento da autoconfianza e da iniciativa. O erro como parte
integrante do proceso de aprendizaxe.

- Estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción e a
coprodución de textos orais, escritos e multimodais.

- Coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en situacións cotiás.

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saudar e despedirse,
presentar e presentarse; describir persoas, obxectos, lugares, fenómenos e acontecementos; situar eventos no
tempo; situar obxectos, persoas e lugares no espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar
e pedir instrucións, consellos e ordes; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou suxestións; expresar
parcialmente o gusto ou o interese e as emocións; narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes
e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión, a posibilidade, a capacidade, a obrigación e a prohibición; expresar
argumentacións sinxelas; realizar hipótese e suposicións; expresar a incerteza e a dúbida; reformular e resumir.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na comprensión, produción e coprodución de textos orais,
escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios: características e recoñecemento do contexto
(participantes e situación), expectativas xeradas polo contexto; organización e estruturación segundo o xénero, a
función textual e a estrutura.

- Unidades lingüísticas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades tales como a expresión da
entidade e as súas propiedades, cantidade e calidade, o espazo e as relacións espaciais, o tempo e as relacións
temporais, a afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas habituais.

- Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, relacións interpersoais,
lugares e contornas, lecer e tempo libre, saúde e actividade física, vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna
natural, tecnoloxías da información e a comunicación, sistema escolar e formación.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e significados e intencións comunicativas xerais
asociadas aos devanditos patróns.

- Convencións ortográficas de uso común e significados e intencións comunicativas asociados aos formatos, patróns
e elementos gráficos.

- Convencións e estratexias conversacionais de uso común, en formato síncrono ou asíncrono, para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións, reformular, comparar e
contrastar, resumir, colaborar, debater etc.

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de información: dicionarios, libros
de consulta, bibliotecas, recursos dixitais e informáticos etc.

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados.

- Ferramentas analóxicas e dixitais de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita e
multimodal; e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa (aulas virtuais, videoconferencias,
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Contidos

- ferramentas dixitais colaborativas etc.)¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos
con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias e técnicas para responder eficazmente e con niveis crecentes de fluidez, adecuación e corrección a
unha necesidade comunicativa concreta a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua
estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias de uso común para identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar creativamente unidades lingüísticas
(léxico, morfosintaxe, patróns sonoros etc.) a partir da comparación das linguas e variedades que conforman o
repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e ferramentas de uso común para a autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación, analóxicas e
dixitais, individuais e cooperativas.

- Expresións e léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe
e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas: orixe e parentescos.

- A lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, como fonte de información, e como
ferramenta de participación social e de enriquecemento persoal.

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira.

- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos de uso común relativos á vida cotiá, ás condicións de vida e as relacións
interpersoais; convencións sociais de uso común; linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital;
cultura, normas, actitudes, costumes e valores propios de países onde se fala a lingua estranxeira.

- Estratexias de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística, atendendo a
valores ecosociais e democráticos.

2

Título da UDUD

Achievements

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 45

CA1.1 - Extraer e analizar o sentido global e as ideas
principais, e seleccionar de forma guiada
información pertinente de textos orais, escritos e
multimodais sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado, expresados de forma clara
e na lingua estándar a través de diversos soportes.

O alumnado comprende casi ó completo o
sentido global e os puntos principais de
textos orais e escritos  sobre personaxes
famosos e os seus logros.

CA1.5 - Redactar e difundir textos de extensión
media con aceptable claridade, coherencia,
cohesión, corrección e adecuación á situación
comunicativa proposta, á tipoloxía textual e ás
ferramentas analóxicas e dixitais utilizadas,
seguindo pautas establecidas, sobre asuntos cotiáns,
de relevancia persoal ou de interese público
próximos á experiencia do alumnado, respectando a
propiedade intelectual e evitando o plaxio.

O alumnado escribe con aceptable
claridade, coherencia, cohesión e
corrección textos sobre acontecementos
recentes de interese  persoal ou público
facendo uso do presente perfecto.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.6 - Seleccionar, organizar e aplicar
coñecementos e estratexias para planificar, producir,
revisar e cooperar na elaboración de textos
coherentes, cohesionados e adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais, os
aspectos socioculturais e a tipoloxía textual, usando
os recursos físicos ou dixitais máis adecuados en
función da tarefa e das necesidades da interlocutora
ou do interlocutor potencial a quen vai dirixido o
texto.

O alumnado terá que, como mínimo,
producir e revisar un texto sobre un
acontecemento persoal ou de interese
global respetando as indicacións da tarefa
nas súas características textuais e
gramaticais.

TI 55

CA1.2 - Interpretar e, de forma guiada, valorar o
contido e os trazos discursivos de textos
progresivamente máis complexos propios dos
ámbitos das relacións interpersoais, dos medios de
comunicación social e da aprendizaxe, así como de
textos literarios adecuados ao nivel de madurez do
alumnado.

O alumnado identifica como mínimo o
contido e os  elementos discursivos máis
comúns de textos periodísticos literarios e
non literarios.

CA1.3 - Seleccionar, organizar e aplicar as
estratexias e coñecementos máis adecuados en cada
situación comunicativa para comprender o sentido
xeral, a información esencial e os detalles máis
relevantes dos textos; inferir significados e
interpretar elementos non verbais; e buscar e
seleccionar información veraz.

O alumnado de buscar información
específica dun texto identificando as
palabras clave que contén a pregunta.

CA1.4 - Expresar oralmente textos sinxelos,
estruturados, comprensibles, coherentes e
adecuados á situación comunicativa sobre asuntos
cotiáns, de relevancia persoal ou de interese público
próximo á experiencia do alumnado co fin de
describir, narrar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbais e non verbais, así como
estratexias de planificación, e control, compensación
e cooperación básicas.

O alumnado fai casi ó completo e
correctamente presentacións breves e
ben estructuradas sobre os logros de
personaxes relevantes na historia en
diferentes soportes.

CA1.7 - Planificar, participar e colaborar de maneira
activa, a través de diversos soportes, en situacións
interactivas sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado mostrando iniciativa,
empatía e respecto pola cortesía lingüística e a
etiqueta dixital, así como polas diferentes
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas e
motivacións das interlocutoras e dos interlocutores.

O alumnado participa activamente e case
correctamente en conversacións sobre os
seus interese persoais
mostrando iniciativa e respecto polos
compañeiros.

CA1.8 - Seleccionar, organizar e utilizar de forma
guiada estratexias adecuadas para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra,
solicitar e formular aclaracións e explicacións,
resumir, colaborar, debater e resolver problemas.

O alumnado é capaz case sen dificultade
de entrevistar e falar dos intereses doutro
compañeiro.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.9 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas en situacións nas
que atender á diversidade, mostrando respecto e
empatía polas interlocutoras e os interlocutores e
polas linguas empregadas, e participando na
solución de problemas de intercomprensión e de
entendemento na súa contorna, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

O alumnado terá que, como mínimo ,
cooperar para resolver problemas de
comprensión na recollida de datos para
un cuestionario.

.

CA1.10 - Aplicar estratexias que axuden a crear
pontes, faciliten a comunicación e sirvan para
explicar e simplificar textos, e mensaxes, e que
sexan adecuadas ás intencións comunicativas, ás
características contextuais e á tipoloxía textual,
usando recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

O alumnado é capaz , como mínimo, de
explicar coas súas palabras unha noticia.

CA2.2 - Utilizar de forma creativa estratexias e
coñecementos de mellora da capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

O alumnado coñece a importancia da
correcta  pronunciación da terminación -
ed para mellorar a comunicación.

CA2.3 - Rexistrar e analizar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe da lingua
estranxeira, seleccionando, con axuda, as
estratexias máis eficaces para superar esas
dificultades e consolidar ou seu progreso, facéndoos
explícitos e compartíndoos, por medio de actividades
de planificación da propia aprendizaxe,
autoavaliación e coavaliación, como as propostas no
Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou nun diario de
aprendizaxe.

O alumnado levará a cabo, como mínimo,
unha autoevaluación do seu aprendizaxe
ó rematar a unidade didáctica.

CA3.1 - Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais, construíndo
vínculos entre as diferentes linguas e culturas,
rexeitando calquera tipo de discriminación, prexuízo
e estereotipo en contextos comunicativos cotiáns, e
propondo con axuda vías de solución a aqueles
factores socioculturais que dificulten a
comunicación.

O alumnado terá que mostrar un mínimo
de interese na lingua estranxeira así
como respecto polas costumes propias
dos países onde se fala a lingus
estranxeira.

CA3.2 - Valorar criticamente en relación cos dereitos
humanos e adecuarse á diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira, favorecendo o desenvolvemento
dunha cultura compartida e unha cidadanía
comprometida coa sustentabilidade e os valores
democráticos.

O alumnado entende e valora a
diversidade lingüística, cultural e artística
atendendo a valores democráticos.

CA3.3 - Aplicar estratexias para defender e apreciar
a diversidade lingüística, cultural e artística
atendendo a valores ecosociais e democráticos e
respectando os principios de xustiza, equidade e
igualdade.

O alumnado usa de forma adecuada e
respectuosa estratexias de uso común
para entender e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística da lingua
estranxeira.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

25/11/2022 00:02:44 Páxina 40de13



Contidos

- Estratexias e técnicas para a adquisición e o desenvolvemento da autoconfianza e da iniciativa. O erro como parte
integrante do proceso de aprendizaxe.

- Estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción e a
coprodución de textos orais, escritos e multimodais.

- Coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en situacións cotiás.

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saudar e despedirse,
presentar e presentarse; describir persoas, obxectos, lugares, fenómenos e acontecementos; situar eventos no
tempo; situar obxectos, persoas e lugares no espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar
e pedir instrucións, consellos e ordes; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou suxestións; expresar
parcialmente o gusto ou o interese e as emocións; narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes
e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión, a posibilidade, a capacidade, a obrigación e a prohibición; expresar
argumentacións sinxelas; realizar hipótese e suposicións; expresar a incerteza e a dúbida; reformular e resumir.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na comprensión, produción e coprodución de textos orais,
escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios: características e recoñecemento do contexto
(participantes e situación), expectativas xeradas polo contexto; organización e estruturación segundo o xénero, a
función textual e a estrutura.

- Unidades lingüísticas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades tales como a expresión da
entidade e as súas propiedades, cantidade e calidade, o espazo e as relacións espaciais, o tempo e as relacións
temporais, a afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas habituais.

- Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, relacións interpersoais,
lugares e contornas, lecer e tempo libre, saúde e actividade física, vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna
natural, tecnoloxías da información e a comunicación, sistema escolar e formación.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e significados e intencións comunicativas xerais
asociadas aos devanditos patróns.

- Convencións ortográficas de uso común e significados e intencións comunicativas asociados aos formatos, patróns
e elementos gráficos.

- Convencións e estratexias conversacionais de uso común, en formato síncrono ou asíncrono, para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións, reformular, comparar e
contrastar, resumir, colaborar, debater etc.

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de información: dicionarios, libros
de consulta, bibliotecas, recursos dixitais e informáticos etc.

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados.

- Ferramentas analóxicas e dixitais de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita e
multimodal; e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa (aulas virtuais, videoconferencias,
ferramentas dixitais colaborativas etc.)¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos
con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias e técnicas para responder eficazmente e con niveis crecentes de fluidez, adecuación e corrección a
unha necesidade comunicativa concreta a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua
estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias de uso común para identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar creativamente unidades lingüísticas
(léxico, morfosintaxe, patróns sonoros etc.) a partir da comparación das linguas e variedades que conforman o
repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e ferramentas de uso común para a autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación, analóxicas e
dixitais, individuais e cooperativas.

- Expresións e léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe
e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas: orixe e parentescos.

- A lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, como fonte de información, e como
ferramenta de participación social e de enriquecemento persoal.
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- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos de uso común relativos á vida cotiá, ás condicións de vida e as relacións
interpersoais; convencións sociais de uso común; linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital;
cultura, normas, actitudes, costumes e valores propios de países onde se fala a lingua estranxeira.

3

Título da UDUD

Enjoy with the food

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Extraer e analizar o sentido global e as ideas
principais, e seleccionar de forma guiada
información pertinente de textos orais, escritos e
multimodais sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado, expresados de forma clara
e na lingua estándar a través de diversos soportes.

O alumnado comprende casi ó completo o
sentido global e os puntos principais de
textos orais e escritos sobre comidas en
diferentes países.

CA1.5 - Redactar e difundir textos de extensión
media con aceptable claridade, coherencia,
cohesión, corrección e adecuación á situación
comunicativa proposta, á tipoloxía textual e ás
ferramentas analóxicas e dixitais utilizadas,
seguindo pautas establecidas, sobre asuntos cotiáns,
de relevancia persoal ou de interese público
próximos á experiencia do alumnado, respectando a
propiedade intelectual e evitando o plaxio.

O alumnado escribe con aceptable
claridade, coherencia, cohesión e
corrección a valoración dun restaurante
da súa escolla facendo uso das frases de
relativo e dos conectores adecuados.

CA1.6 - Seleccionar, organizar e aplicar
coñecementos e estratexias para planificar, producir,
revisar e cooperar na elaboración de textos
coherentes, cohesionados e adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais, os
aspectos socioculturais e a tipoloxía textual, usando
os recursos físicos ou dixitais máis adecuados en
función da tarefa e das necesidades da interlocutora
ou do interlocutor potencial a quen vai dirixido o
texto.

O alumnado terá que, como mínimo,
distinguir as características  máis comúns
dun texto no que se valorac un
restaurante así como a súa planificación e
facer a  revisión antes da súa entrega.

TI 60

CA1.2 - Interpretar e, de forma guiada, valorar o
contido e os trazos discursivos de textos
progresivamente máis complexos propios dos
ámbitos das relacións interpersoais, dos medios de
comunicación social e da aprendizaxe, así como de
textos literarios adecuados ao nivel de madurez do
alumnado.

O alumnado identifica como mínimo o
contido e os  elementos discursivos máis
comúns dunha crítica sobre un
restaurante que coñecen.

CA1.3 - Seleccionar, organizar e aplicar as
estratexias e coñecementos máis adecuados en cada
situación comunicativa para comprender o sentido
xeral, a información esencial e os detalles máis
relevantes dos textos; inferir significados e
interpretar elementos non verbais; e buscar e
seleccionar información veraz.

O alumnado é capaz de atopar nun texto
sobre costumes alimentarias de franceses
en ingleses as liñas do texto que
completan unhas frases referidas ó texto.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.4 - Expresar oralmente textos sinxelos,
estruturados, comprensibles, coherentes e
adecuados á situación comunicativa sobre asuntos
cotiáns, de relevancia persoal ou de interese público
próximo á experiencia do alumnado co fin de
describir, narrar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbais e non verbais, así como
estratexias de planificación, e control, compensación
e cooperación básicas.

O alumnado fai casi ó completo e
correctamente presentacións breves e
ben estructuradas sobre o menú dun
restaurante en diferentes soportes.

CA1.7 - Planificar, participar e colaborar de maneira
activa, a través de diversos soportes, en situacións
interactivas sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado mostrando iniciativa,
empatía e respecto pola cortesía lingüística e a
etiqueta dixital, así como polas diferentes
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas e
motivacións das interlocutoras e dos interlocutores.

O alumnado participa activamente en
clase e case correctamente en
conversacións sobre gustos culinarios
mostrando iniciativa e respecto polos
compañeiros.

CA1.8 - Seleccionar, organizar e utilizar de forma
guiada estratexias adecuadas para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra,
solicitar e formular aclaracións e explicacións,
resumir, colaborar, debater e resolver problemas.

O alumnado e capaz case sen dificultade
de pedir comida nun restaurante.

CA1.9 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas en situacións nas
que atender á diversidade, mostrando respecto e
empatía polas interlocutoras e os interlocutores e
polas linguas empregadas, e participando na
solución de problemas de intercomprensión e de
entendemento na súa contorna, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

O alumnado terá que, como mínimo ,
cooperar para resolver problemas de
comprensión cando pide comida nun
restaurante.

CA1.10 - Aplicar estratexias que axuden a crear
pontes, faciliten a comunicación e sirvan para
explicar e simplificar textos, e mensaxes, e que
sexan adecuadas ás intencións comunicativas, ás
características contextuais e á tipoloxía textual,
usando recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

O alumnado é capaz , como mínimo,
explicar coas súas palabras os hábitos
alimentarios de franceses e ingleses.

CA2.1 - Comparar e, de forma guiada, argumentar as
similitudes e diferenzas entre distintas linguas
reflexionando de maneira progresivamente
autónoma sobre o seu funcionamento.

O alumnado distingue, como mínimo, as
similitudes e as diferenzas  máis comúns
entre os pronomes relativos na súa lingua
e na lingua inglesa.

CA2.2 - Utilizar de forma creativa estratexias e
coñecementos de mellora da capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

O alumnado coñece a importancia da
correcta pronuncia dos sons consoantes
máis comúns para mellorar a
comunicación.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.3 - Rexistrar e analizar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe da lingua
estranxeira, seleccionando, con axuda, as
estratexias máis eficaces para superar esas
dificultades e consolidar ou seu progreso, facéndoos
explícitos e compartíndoos, por medio de actividades
de planificación da propia aprendizaxe,
autoavaliación e coavaliación, como as propostas no
Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou nun diario de
aprendizaxe.

O alumnado levará a cabo, como mínimo,
unha autoevaluación do seu aprendizaxe
ó rematar a unidade didáctica.

CA3.1 - Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais, construíndo
vínculos entre as diferentes linguas e culturas,
rexeitando calquera tipo de discriminación, prexuízo
e estereotipo en contextos comunicativos cotiáns, e
propondo con axuda vías de solución a aqueles
factores socioculturais que dificulten a
comunicación.

O alumnado terá que mostrar un mínimo
de interese na lingua estranxeira así
como respecto polas costumes culinarias
propias dos países onde se fala a lingua
estranxeira.

CA3.3 - Aplicar estratexias para defender e apreciar
a diversidade lingüística, cultural e artística
atendendo a valores ecosociais e democráticos e
respectando os principios de xustiza, equidade e
igualdade.

O alumnado usa de forma adecuada e
respectuosa estratexias de uso común
para entender e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística da lingua
estranxeira.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias e técnicas para a adquisición e o desenvolvemento da autoconfianza e da iniciativa. O erro como parte
integrante do proceso de aprendizaxe.

- Estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción e a
coprodución de textos orais, escritos e multimodais.

- Coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en situacións cotiás.

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saudar e despedirse,
presentar e presentarse; describir persoas, obxectos, lugares, fenómenos e acontecementos; situar eventos no
tempo; situar obxectos, persoas e lugares no espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar
e pedir instrucións, consellos e ordes; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou suxestións; expresar
parcialmente o gusto ou o interese e as emocións; narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes
e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión, a posibilidade, a capacidade, a obrigación e a prohibición; expresar
argumentacións sinxelas; realizar hipótese e suposicións; expresar a incerteza e a dúbida; reformular e resumir.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na comprensión, produción e coprodución de textos orais,
escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios: características e recoñecemento do contexto
(participantes e situación), expectativas xeradas polo contexto; organización e estruturación segundo o xénero, a
función textual e a estrutura.

- Unidades lingüísticas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades tales como a expresión da
entidade e as súas propiedades, cantidade e calidade, o espazo e as relacións espaciais, o tempo e as relacións
temporais, a afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas habituais.

- Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, relacións interpersoais,
lugares e contornas, lecer e tempo libre, saúde e actividade física, vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna
natural, tecnoloxías da información e a comunicación, sistema escolar e formación.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e significados e intencións comunicativas xerais
asociadas aos devanditos patróns.
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Contidos

- Convencións ortográficas de uso común e significados e intencións comunicativas asociados aos formatos, patróns
e elementos gráficos.

- Convencións e estratexias conversacionais de uso común, en formato síncrono ou asíncrono, para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións, reformular, comparar e
contrastar, resumir, colaborar, debater etc.

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de información: dicionarios, libros
de consulta, bibliotecas, recursos dixitais e informáticos etc.

- Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos utilizados.

- Ferramentas analóxicas e dixitais de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita e
multimodal; e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa (aulas virtuais, videoconferencias,
ferramentas dixitais colaborativas etc.)¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos
con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias e técnicas para responder eficazmente e con niveis crecentes de fluidez, adecuación e corrección a
unha necesidade comunicativa concreta a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua
estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias de uso común para identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar creativamente unidades lingüísticas
(léxico, morfosintaxe, patróns sonoros etc.) a partir da comparación das linguas e variedades que conforman o
repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e ferramentas de uso común para a autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación, analóxicas e
dixitais, individuais e cooperativas.

- Expresións e léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe
e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Comparación entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas: orixe e parentescos.

- A lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, como fonte de información, e como
ferramenta de participación social e de enriquecemento persoal.

- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos de uso común relativos á vida cotiá, ás condicións de vida e as relacións
interpersoais; convencións sociais de uso común; linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital;
cultura, normas, actitudes, costumes e valores propios de países onde se fala a lingua estranxeira.

- Estratexias de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística, atendendo a
valores ecosociais e democráticos.

- Estratexias de uso común de detección e actuación ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

4

Título da UDUD

Holiday time

Duración

14

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Extraer e analizar o sentido global e as ideas
principais, e seleccionar de forma guiada
información pertinente de textos orais, escritos e
multimodais sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado, expresados de forma clara
e na lingua estándar a través de diversos soportes.

O alumnado comprende casi ó completo o
sentido global e os puntos principais de
textos orais e escritos sobre distintos
destinos vacacionais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Redactar e difundir textos de extensión
media con aceptable claridade, coherencia,
cohesión, corrección e adecuación á situación
comunicativa proposta, á tipoloxía textual e ás
ferramentas analóxicas e dixitais utilizadas,
seguindo pautas establecidas, sobre asuntos cotiáns,
de relevancia persoal ou de interese público
próximos á experiencia do alumnado, respectando a
propiedade intelectual e evitando o plaxio.

O alumnado escribe con aceptable
claridade, coherencia, cohesión e
corrección correos electrónicos informais
nos que invita a visitar o seu país usando
os tempos futuros e os conectores
adecuados.

CA1.6 - Seleccionar, organizar e aplicar
coñecementos e estratexias para planificar, producir,
revisar e cooperar na elaboración de textos
coherentes, cohesionados e adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais, os
aspectos socioculturais e a tipoloxía textual, usando
os recursos físicos ou dixitais máis adecuados en
función da tarefa e das necesidades da interlocutora
ou do interlocutor potencial a quen vai dirixido o
texto.

O alumnado terá que, como mínimo,
distinguir as características  máis comúns
dos correos electrónicos informais así
como a súa planificación e facer a
correspondente revisión antes da súa
entrega.

TI 60

CA1.2 - Interpretar e, de forma guiada, valorar o
contido e os trazos discursivos de textos
progresivamente máis complexos propios dos
ámbitos das relacións interpersoais, dos medios de
comunicación social e da aprendizaxe, así como de
textos literarios adecuados ao nivel de madurez do
alumnado.

O alumnado identifica como mínimo o
contido e os  elementos discursivos máis
comúns de correos electrónicos informais
sobre plans.

CA1.3 - Seleccionar, organizar e aplicar as
estratexias e coñecementos máis adecuados en cada
situación comunicativa para comprender o sentido
xeral, a información esencial e os detalles máis
relevantes dos textos; inferir significados e
interpretar elementos non verbais; e buscar e
seleccionar información veraz.

O alumnado é capaz de identificar as
actividades máis caracteríticas de varios
festivais estivais.

CA1.4 - Expresar oralmente textos sinxelos,
estruturados, comprensibles, coherentes e
adecuados á situación comunicativa sobre asuntos
cotiáns, de relevancia persoal ou de interese público
próximo á experiencia do alumnado co fin de
describir, narrar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbais e non verbais, así como
estratexias de planificación, e control, compensación
e cooperación básicas.

O alumnado fai casi ó completo e
correctamente presentacións breves e
ben estructuradas sobre un plan
vacacional en diferentes soportes.

CA1.7 - Planificar, participar e colaborar de maneira
activa, a través de diversos soportes, en situacións
interactivas sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado mostrando iniciativa,
empatía e respecto pola cortesía lingüística e a
etiqueta dixital, así como polas diferentes
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas e
motivacións das interlocutoras e dos interlocutores.

O alumnado participa activamente e case
correctamente en conversacións sobre
plans vacacionais mostrando iniciativa e
respecto polos compañeiros.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.8 - Seleccionar, organizar e utilizar de forma
guiada estratexias adecuadas para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra,
solicitar e formular aclaracións e explicacións,
resumir, colaborar, debater e resolver problemas.

O alumnado utiliza case sen dificultade
funcións comunicativas para iniciar,
manter en terminar a comunicación sobre
plans vacacionais.

CA1.9 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas en situacións nas
que atender á diversidade, mostrando respecto e
empatía polas interlocutoras e os interlocutores e
polas linguas empregadas, e participando na
solución de problemas de intercomprensión e de
entendemento na súa contorna, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

O alumnado terá que, como mínimo ,
cooperar para resolver problemas de
comprensión na recollida de datos de
distintas actividades vacacionais.

CA1.10 - Aplicar estratexias que axuden a crear
pontes, faciliten a comunicación e sirvan para
explicar e simplificar textos, e mensaxes, e que
sexan adecuadas ás intencións comunicativas, ás
características contextuais e á tipoloxía textual,
usando recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

O alumnado é capaz , como mínimo,
explicar coas súas palabras os seus plans
vacacionais.

CA2.2 - Utilizar de forma creativa estratexias e
coñecementos de mellora da capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

O alumnado terá que, como mínimo,
aplicar as experiencias coa lingua inglesa
para a mellora do seu aprendizaxe.

CA2.3 - Rexistrar e analizar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe da lingua
estranxeira, seleccionando, con axuda, as
estratexias máis eficaces para superar esas
dificultades e consolidar ou seu progreso, facéndoos
explícitos e compartíndoos, por medio de actividades
de planificación da propia aprendizaxe,
autoavaliación e coavaliación, como as propostas no
Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou nun diario de
aprendizaxe.

O alumnado levará a cabo, como mínimo,
unha autoevaluación do seu aprendizaxe
ó rematar a unidade didáctica.

CA3.1 - Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais, construíndo
vínculos entre as diferentes linguas e culturas,
rexeitando calquera tipo de discriminación, prexuízo
e estereotipo en contextos comunicativos cotiáns, e
propondo con axuda vías de solución a aqueles
factores socioculturais que dificulten a
comunicación.

O alumnado terá que mostrar un mínimo
de interese na lingua estranxeira así
como respecto polas costumes propias
dos países onde se fala a lingua
estranxeira.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias e técnicas para a adquisición e o desenvolvemento da autoconfianza e da iniciativa. O erro como parte
integrante do proceso de aprendizaxe.

- Estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción e a
coprodución de textos orais, escritos e multimodais.

- Coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en situacións cotiás.

25/11/2022 00:02:44 Páxina 40de20



Contidos

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saudar e despedirse,
presentar e presentarse; describir persoas, obxectos, lugares, fenómenos e acontecementos; situar eventos no
tempo; situar obxectos, persoas e lugares no espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar
e pedir instrucións, consellos e ordes; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou suxestións; expresar
parcialmente o gusto ou o interese e as emocións; narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes
e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión, a posibilidade, a capacidade, a obrigación e a prohibición; expresar
argumentacións sinxelas; realizar hipótese e suposicións; expresar a incerteza e a dúbida; reformular e resumir.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na comprensión, produción e coprodución de textos orais,
escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios: características e recoñecemento do contexto
(participantes e situación), expectativas xeradas polo contexto; organización e estruturación segundo o xénero, a
función textual e a estrutura.

- Unidades lingüísticas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades tales como a expresión da
entidade e as súas propiedades, cantidade e calidade, o espazo e as relacións espaciais, o tempo e as relacións
temporais, a afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas habituais.

- Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, relacións interpersoais,
lugares e contornas, lecer e tempo libre, saúde e actividade física, vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna
natural, tecnoloxías da información e a comunicación, sistema escolar e formación.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e significados e intencións comunicativas xerais
asociadas aos devanditos patróns.

- Convencións ortográficas de uso común e significados e intencións comunicativas asociados aos formatos, patróns
e elementos gráficos.

- Convencións e estratexias conversacionais de uso común, en formato síncrono ou asíncrono, para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións, reformular, comparar e
contrastar, resumir, colaborar, debater etc.

- Ferramentas analóxicas e dixitais de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita e
multimodal; e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa (aulas virtuais, videoconferencias,
ferramentas dixitais colaborativas etc.)¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos
con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias e técnicas para responder eficazmente e con niveis crecentes de fluidez, adecuación e corrección a
unha necesidade comunicativa concreta a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua
estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias e ferramentas de uso común para a autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación, analóxicas e
dixitais, individuais e cooperativas.

- Expresións e léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe
e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- A lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, como fonte de información, e como
ferramenta de participación social e de enriquecemento persoal.

- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos de uso común relativos á vida cotiá, ás condicións de vida e as relacións
interpersoais; convencións sociais de uso común; linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital;
cultura, normas, actitudes, costumes e valores propios de países onde se fala a lingua estranxeira.

5

Título da UDUD

Home and away

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 55

CA1.1 - Extraer e analizar o sentido global e as ideas
principais, e seleccionar de forma guiada
información pertinente de textos orais, escritos e
multimodais sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado, expresados de forma clara
e na lingua estándar a través de diversos soportes.

O alumnado comprende casi ó completo o
sentido global e os puntos principais de
textos orais e escritos sobre lugares en
cidades de distintas partes do mundo.

CA1.4 - Expresar oralmente textos sinxelos,
estruturados, comprensibles, coherentes e
adecuados á situación comunicativa sobre asuntos
cotiáns, de relevancia persoal ou de interese público
próximo á experiencia do alumnado co fin de
describir, narrar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbais e non verbais, así como
estratexias de planificación, e control, compensación
e cooperación básicas.

O alumnado fai casi ó completo e
correctamente presentacións breves e
ben estructuradas sobre unha cidade
utilizando distintos soportes.

CA1.5 - Redactar e difundir textos de extensión
media con aceptable claridade, coherencia,
cohesión, corrección e adecuación á situación
comunicativa proposta, á tipoloxía textual e ás
ferramentas analóxicas e dixitais utilizadas,
seguindo pautas establecidas, sobre asuntos cotiáns,
de relevancia persoal ou de interese público
próximos á experiencia do alumnado, respectando a
propiedade intelectual e evitando o plaxio.

O alumnado escribe con aceptable
claridade, coherencia, cohesión e
corrección textos descritivos sobre unha
cidade da súa escolla facendo uso das
oracións condicionais e dos conectores
adecuados.

CA1.6 - Seleccionar, organizar e aplicar
coñecementos e estratexias para planificar, producir,
revisar e cooperar na elaboración de textos
coherentes, cohesionados e adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais, os
aspectos socioculturais e a tipoloxía textual, usando
os recursos físicos ou dixitais máis adecuados en
función da tarefa e das necesidades da interlocutora
ou do interlocutor potencial a quen vai dirixido o
texto.

O alumnado terá que, como mínimo,
producir e revisar un texto descritivo
adecuado o tema que se lle pide e
respetando as indicacións da tarefa en
canto as súas características textuais e
gramaticais.

TI 45

CA1.2 - Interpretar e, de forma guiada, valorar o
contido e os trazos discursivos de textos
progresivamente máis complexos propios dos
ámbitos das relacións interpersoais, dos medios de
comunicación social e da aprendizaxe, así como de
textos literarios adecuados ao nivel de madurez do
alumnado.

O alumnado identifica como mínimo o
contido e os  elementos discursivos máis
comúns de textos literarios e non
literarios referidos a cidades coñecidas en
distintas partes do mundo.

CA1.3 - Seleccionar, organizar e aplicar as
estratexias e coñecementos máis adecuados en cada
situación comunicativa para comprender o sentido
xeral, a información esencial e os detalles máis
relevantes dos textos; inferir significados e
interpretar elementos non verbais; e buscar e
seleccionar información veraz.

O alumnado aplica a estratexia para
seleccionar a información relevante que
xustifica a veracidade información do
texto.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.7 - Planificar, participar e colaborar de maneira
activa, a través de diversos soportes, en situacións
interactivas sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado mostrando iniciativa,
empatía e respecto pola cortesía lingüística e a
etiqueta dixital, así como polas diferentes
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas e
motivacións das interlocutoras e dos interlocutores.

O alumnado participa activamente e case
correctamente en clase en conversacións
sobre a vida nas cidades mostrando
iniciativa e respecto polos compañeiros.

CA1.8 - Seleccionar, organizar e utilizar de forma
guiada estratexias adecuadas para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra,
solicitar e formular aclaracións e explicacións,
resumir, colaborar, debater e resolver problemas.

O alumnado é capaz case sen dificultade
de dar indicacións para atopar un lugar
nunha cidade.

CA1.9 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas en situacións nas
que atender á diversidade, mostrando respecto e
empatía polas interlocutoras e os interlocutores e
polas linguas empregadas, e participando na
solución de problemas de intercomprensión e de
entendemento na súa contorna, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

O alumnado terá que, como mínimo ,
cooperar para resolver problemas de
comprensión na indicación dunha
dirección respectando as diferentes ideas
dos interlocutores e as interlocutoras.

CA2.3 - Rexistrar e analizar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe da lingua
estranxeira, seleccionando, con axuda, as
estratexias máis eficaces para superar esas
dificultades e consolidar ou seu progreso, facéndoos
explícitos e compartíndoos, por medio de actividades
de planificación da propia aprendizaxe,
autoavaliación e coavaliación, como as propostas no
Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou nun diario de
aprendizaxe.

O alumnado levará a cabo, como mínimo,
unha autoevaluación do seu aprendizaxe
ó rematar a unidade didáctica.

CA3.1 - Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais, construíndo
vínculos entre as diferentes linguas e culturas,
rexeitando calquera tipo de discriminación, prexuízo
e estereotipo en contextos comunicativos cotiáns, e
propondo con axuda vías de solución a aqueles
factores socioculturais que dificulten a
comunicación.

O alumnado terá que mostrar un mínimo
de interese na lingua estranxeira así
como respecto polas costumes propias
dos países onde se fala a lingua
estranxeira.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias e técnicas para a adquisición e o desenvolvemento da autoconfianza e da iniciativa. O erro como parte
integrante do proceso de aprendizaxe.

- Estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción e a
coprodución de textos orais, escritos e multimodais.

- Coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en situacións cotiás.

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saudar e despedirse,
presentar e presentarse; describir persoas, obxectos, lugares, fenómenos e acontecementos; situar eventos no
tempo; situar obxectos, persoas e lugares no espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar
e pedir instrucións, consellos e ordes; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou suxestións; expresar
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Contidos

- parcialmente o gusto ou o interese e as emocións; narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes
e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión, a posibilidade, a capacidade, a obrigación e a prohibición; expresar
argumentacións sinxelas; realizar hipótese e suposicións; expresar a incerteza e a dúbida; reformular e resumir.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na comprensión, produción e coprodución de textos orais,
escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios: características e recoñecemento do contexto
(participantes e situación), expectativas xeradas polo contexto; organización e estruturación segundo o xénero, a
función textual e a estrutura.

- Unidades lingüísticas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades tales como a expresión da
entidade e as súas propiedades, cantidade e calidade, o espazo e as relacións espaciais, o tempo e as relacións
temporais, a afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas habituais.

- Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, relacións interpersoais,
lugares e contornas, lecer e tempo libre, saúde e actividade física, vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna
natural, tecnoloxías da información e a comunicación, sistema escolar e formación.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e significados e intencións comunicativas xerais
asociadas aos devanditos patróns.

- Convencións ortográficas de uso común e significados e intencións comunicativas asociados aos formatos, patróns
e elementos gráficos.

- Convencións e estratexias conversacionais de uso común, en formato síncrono ou asíncrono, para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións, reformular, comparar e
contrastar, resumir, colaborar, debater etc.

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de información: dicionarios, libros
de consulta, bibliotecas, recursos dixitais e informáticos etc.

- Ferramentas analóxicas e dixitais de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita e
multimodal; e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa (aulas virtuais, videoconferencias,
ferramentas dixitais colaborativas etc.)¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos
con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias e técnicas para responder eficazmente e con niveis crecentes de fluidez, adecuación e corrección a
unha necesidade comunicativa concreta a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua
estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias e ferramentas de uso común para a autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación, analóxicas e
dixitais, individuais e cooperativas.

- Expresións e léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe
e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- A lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, como fonte de información, e como
ferramenta de participación social e de enriquecemento persoal.

- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos de uso común relativos á vida cotiá, ás condicións de vida e as relacións
interpersoais; convencións sociais de uso común; linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital;
cultura, normas, actitudes, costumes e valores propios de países onde se fala a lingua estranxeira.

6

Título da UDUD

Being a friend

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Extraer e analizar o sentido global e as ideas
principais, e seleccionar de forma guiada
información pertinente de textos orais, escritos e
multimodais sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado, expresados de forma clara
e na lingua estándar a través de diversos soportes.

O alumnado comprende casi ó completo o
sentido global e os puntos principais de
textos orais e escritos sobre a
importancia da amizade.

CA1.5 - Redactar e difundir textos de extensión
media con aceptable claridade, coherencia,
cohesión, corrección e adecuación á situación
comunicativa proposta, á tipoloxía textual e ás
ferramentas analóxicas e dixitais utilizadas,
seguindo pautas establecidas, sobre asuntos cotiáns,
de relevancia persoal ou de interese público
próximos á experiencia do alumnado, respectando a
propiedade intelectual e evitando o plaxio.

O alumnado escribe con aceptable
claridade, coherencia, cohesión e
corrección textos nos que se pide ou se
da consello facendo uso dos verbos
modais adecuados.

CA1.6 - Seleccionar, organizar e aplicar
coñecementos e estratexias para planificar, producir,
revisar e cooperar na elaboración de textos
coherentes, cohesionados e adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais, os
aspectos socioculturais e a tipoloxía textual, usando
os recursos físicos ou dixitais máis adecuados en
función da tarefa e das necesidades da interlocutora
ou do interlocutor potencial a quen vai dirixido o
texto.

O alumnado terá que, como mínimo,
producir un texto no que se pida consello
respetando as indicacións da tarefa en
canto a súas características textuais e
gramaticais.

TI 60

CA1.2 - Interpretar e, de forma guiada, valorar o
contido e os trazos discursivos de textos
progresivamente máis complexos propios dos
ámbitos das relacións interpersoais, dos medios de
comunicación social e da aprendizaxe, así como de
textos literarios adecuados ao nivel de madurez do
alumnado.

O alumnado identifica como mínimo o
contido e os  elementos discursivos máis
comúns de textos literarios e non
literarios.nos que se pide e se da consello.

CA1.3 - Seleccionar, organizar e aplicar as
estratexias e coñecementos máis adecuados en cada
situación comunicativa para comprender o sentido
xeral, a información esencial e os detalles máis
relevantes dos textos; inferir significados e
interpretar elementos non verbais; e buscar e
seleccionar información veraz.

O alumnado é capaz de identificar os
feitos máis relevante dunha historia de
amizade.

CA1.4 - Expresar oralmente textos sinxelos,
estruturados, comprensibles, coherentes e
adecuados á situación comunicativa sobre asuntos
cotiáns, de relevancia persoal ou de interese público
próximo á experiencia do alumnado co fin de
describir, narrar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbais e non verbais, así como
estratexias de planificación, e control, compensación
e cooperación básicas.

O alumnado fai casi ó completo e
correctamente presentacións breves e
ben estructuradas sobre a amizade en
diferentes soportes.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.7 - Planificar, participar e colaborar de maneira
activa, a través de diversos soportes, en situacións
interactivas sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado mostrando iniciativa,
empatía e respecto pola cortesía lingüística e a
etiqueta dixital, así como polas diferentes
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas e
motivacións das interlocutoras e dos interlocutores.

O alumnado participa activamente e case
correctamente en clase en conversacións
sobre problemas mostrando iniciativa e
respecto polos compañeiros.

CA1.8 - Seleccionar, organizar e utilizar de forma
guiada estratexias adecuadas para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra,
solicitar e formular aclaracións e explicacións,
resumir, colaborar, debater e resolver problemas.

O alumnado é capaz case sen dificultade
de expresar un problema real ou
imaxinario e pedir e dar consello.

CA1.9 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas en situacións nas
que atender á diversidade, mostrando respecto e
empatía polas interlocutoras e os interlocutores e
polas linguas empregadas, e participando na
solución de problemas de intercomprensión e de
entendemento na súa contorna, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

O alumnado terá que, como mínimo ,
cooperar para resolver problemas de
comprensión na descrición dun problema
respectando as diferentes ideas dos
interlocutores e as interlocutoras.

CA2.3 - Rexistrar e analizar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe da lingua
estranxeira, seleccionando, con axuda, as
estratexias máis eficaces para superar esas
dificultades e consolidar ou seu progreso, facéndoos
explícitos e compartíndoos, por medio de actividades
de planificación da propia aprendizaxe,
autoavaliación e coavaliación, como as propostas no
Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou nun diario de
aprendizaxe.

O alumnado levará a cabo, como mínimo,
unha autoevaluación do seu aprendizaxe
ó rematar a unidade didáctica.

CA3.1 - Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais, construíndo
vínculos entre as diferentes linguas e culturas,
rexeitando calquera tipo de discriminación, prexuízo
e estereotipo en contextos comunicativos cotiáns, e
propondo con axuda vías de solución a aqueles
factores socioculturais que dificulten a
comunicación.

O alumnado terá que mostrar un mínimo
de interese na lingua estranxeira así
como respecto polas costumes propias
dos países onde se fala a lingua
estranxeira.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias e técnicas para a adquisición e o desenvolvemento da autoconfianza e da iniciativa. O erro como parte
integrante do proceso de aprendizaxe.

- Estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción e a
coprodución de textos orais, escritos e multimodais.

- Coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en situacións cotiás.

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saudar e despedirse,
presentar e presentarse; describir persoas, obxectos, lugares, fenómenos e acontecementos; situar eventos no
tempo; situar obxectos, persoas e lugares no espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar
e pedir instrucións, consellos e ordes; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou suxestións; expresar
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Contidos

- parcialmente o gusto ou o interese e as emocións; narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes
e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión, a posibilidade, a capacidade, a obrigación e a prohibición; expresar
argumentacións sinxelas; realizar hipótese e suposicións; expresar a incerteza e a dúbida; reformular e resumir.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na comprensión, produción e coprodución de textos orais,
escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios: características e recoñecemento do contexto
(participantes e situación), expectativas xeradas polo contexto; organización e estruturación segundo o xénero, a
función textual e a estrutura.

- Unidades lingüísticas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades tales como a expresión da
entidade e as súas propiedades, cantidade e calidade, o espazo e as relacións espaciais, o tempo e as relacións
temporais, a afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas habituais.

- Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, relacións interpersoais,
lugares e contornas, lecer e tempo libre, saúde e actividade física, vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna
natural, tecnoloxías da información e a comunicación, sistema escolar e formación.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e significados e intencións comunicativas xerais
asociadas aos devanditos patróns.

- Convencións ortográficas de uso común e significados e intencións comunicativas asociados aos formatos, patróns
e elementos gráficos.

- Convencións e estratexias conversacionais de uso común, en formato síncrono ou asíncrono, para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións, reformular, comparar e
contrastar, resumir, colaborar, debater etc.

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de información: dicionarios, libros
de consulta, bibliotecas, recursos dixitais e informáticos etc.

- Ferramentas analóxicas e dixitais de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita e
multimodal; e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa (aulas virtuais, videoconferencias,
ferramentas dixitais colaborativas etc.)¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos
con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias e técnicas para responder eficazmente e con niveis crecentes de fluidez, adecuación e corrección a
unha necesidade comunicativa concreta a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua
estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias e ferramentas de uso común para a autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación, analóxicas e
dixitais, individuais e cooperativas.

- A lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, como fonte de información, e como
ferramenta de participación social e de enriquecemento persoal.

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con falantes ou
estudantes da lingua estranxeira.

- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos de uso común relativos á vida cotiá, ás condicións de vida e as relacións
interpersoais; convencións sociais de uso común; linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital;
cultura, normas, actitudes, costumes e valores propios de países onde se fala a lingua estranxeira.

7

Título da UDUD

Fighting crime

Duración

14

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 45

CA1.1 - Extraer e analizar o sentido global e as ideas
principais, e seleccionar de forma guiada
información pertinente de textos orais, escritos e
multimodais sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado, expresados de forma clara
e na lingua estándar a través de diversos soportes.

O alumnado comprende casi ó completo o
sentido global e os puntos principais de
textos orais e escritos sobre noticias de
crimes.

CA1.5 - Redactar e difundir textos de extensión
media con aceptable claridade, coherencia,
cohesión, corrección e adecuación á situación
comunicativa proposta, á tipoloxía textual e ás
ferramentas analóxicas e dixitais utilizadas,
seguindo pautas establecidas, sobre asuntos cotiáns,
de relevancia persoal ou de interese público
próximos á experiencia do alumnado, respectando a
propiedade intelectual e evitando o plaxio.

O alumnado escribe con aceptable
claridade, coherencia, cohesión e
corrección textos sobre noticias facendo
uso da forma pasiva dos verbos e dos
conectores adecuados.

CA1.6 - Seleccionar, organizar e aplicar
coñecementos e estratexias para planificar, producir,
revisar e cooperar na elaboración de textos
coherentes, cohesionados e adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais, os
aspectos socioculturais e a tipoloxía textual, usando
os recursos físicos ou dixitais máis adecuados en
función da tarefa e das necesidades da interlocutora
ou do interlocutor potencial a quen vai dirixido o
texto.

O alumnado terá que, como mínimo,
producir e revisar un texto sobre unha
noticia respetando as indicacións da
tarefa en canto as súas características
textuais e gramaticais.

TI 55

CA1.2 - Interpretar e, de forma guiada, valorar o
contido e os trazos discursivos de textos
progresivamente máis complexos propios dos
ámbitos das relacións interpersoais, dos medios de
comunicación social e da aprendizaxe, así como de
textos literarios adecuados ao nivel de madurez do
alumnado.

O alumnado identifica como mínimo o
contido e os  elementos discursivos máis
comúns de textos periodísticos literarios e
non literarios.

CA1.3 - Seleccionar, organizar e aplicar as
estratexias e coñecementos máis adecuados en cada
situación comunicativa para comprender o sentido
xeral, a información esencial e os detalles máis
relevantes dos textos; inferir significados e
interpretar elementos non verbais; e buscar e
seleccionar información veraz.

O alumnado é capaz identificar os
detalles máis relevantes dunha noticia
sobre un suceso.

CA1.4 - Expresar oralmente textos sinxelos,
estruturados, comprensibles, coherentes e
adecuados á situación comunicativa sobre asuntos
cotiáns, de relevancia persoal ou de interese público
próximo á experiencia do alumnado co fin de
describir, narrar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbais e non verbais, así como
estratexias de planificación, e control, compensación
e cooperación básicas.

O alumnado fai casi ó completo e
correctamente presentacións breves e
ben estructuradas sobre noticias de
distintos temas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.7 - Planificar, participar e colaborar de maneira
activa, a través de diversos soportes, en situacións
interactivas sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado mostrando iniciativa,
empatía e respecto pola cortesía lingüística e a
etiqueta dixital, así como polas diferentes
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas e
motivacións das interlocutoras e dos interlocutores.

O alumnado participa activamente e case
correctamente en clase en conversacións
sobre noticias de interese público
mostrando iniciativa e respecto polos
compañeiros.

CA1.8 - Seleccionar, organizar e utilizar de forma
guiada estratexias adecuadas para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra,
solicitar e formular aclaracións e explicacións,
resumir, colaborar, debater e resolver problemas.

O alumnado é capaz case sen
dificicultade de contar unha noticia da
súa escolla.

CA1.9 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas en situacións nas
que atender á diversidade, mostrando respecto e
empatía polas interlocutoras e os interlocutores e
polas linguas empregadas, e participando na
solución de problemas de intercomprensión e de
entendemento na súa contorna, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

O alumnado terá que, como mínimo ,
cooperar para resolver problemas de
comprensión no relato dunha noticia
respectando as diferentes ideas dos
interlocutores e as interlocutoras.

CA2.2 - Utilizar de forma creativa estratexias e
coñecementos de mellora da capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

O alumnado identifica algunha das vogais
máis características da lingua inglesa.

CA2.3 - Rexistrar e analizar, de forma guiada, os
progresos e dificultades de aprendizaxe da lingua
estranxeira, seleccionando, con axuda, as
estratexias máis eficaces para superar esas
dificultades e consolidar ou seu progreso, facéndoos
explícitos e compartíndoos, por medio de actividades
de planificación da propia aprendizaxe,
autoavaliación e coavaliación, como as propostas no
Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou nun diario de
aprendizaxe.

O alumnado levará a cabo, como mínimo,
unha autoevaluación do seu aprendizaxe
ó rematar a unidade didáctica.

CA3.1 - Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais, construíndo
vínculos entre as diferentes linguas e culturas,
rexeitando calquera tipo de discriminación, prexuízo
e estereotipo en contextos comunicativos cotiáns, e
propondo con axuda vías de solución a aqueles
factores socioculturais que dificulten a
comunicación.

O alumnado terá que mostrar un mínimo
de interese na lingua estranxeira así
como respecto polas costumes propias
dos países onde se fala a lingua
estranxeira.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias e técnicas para a adquisición e o desenvolvemento da autoconfianza e da iniciativa. O erro como parte
integrante do proceso de aprendizaxe.

- Estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción e a
coprodución de textos orais, escritos e multimodais.
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Contidos

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saudar e despedirse,
presentar e presentarse; describir persoas, obxectos, lugares, fenómenos e acontecementos; situar eventos no
tempo; situar obxectos, persoas e lugares no espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar
e pedir instrucións, consellos e ordes; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou suxestións; expresar
parcialmente o gusto ou o interese e as emocións; narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes
e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión, a posibilidade, a capacidade, a obrigación e a prohibición; expresar
argumentacións sinxelas; realizar hipótese e suposicións; expresar a incerteza e a dúbida; reformular e resumir.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na comprensión, produción e coprodución de textos orais,
escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios: características e recoñecemento do contexto
(participantes e situación), expectativas xeradas polo contexto; organización e estruturación segundo o xénero, a
función textual e a estrutura.

- Unidades lingüísticas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades tales como a expresión da
entidade e as súas propiedades, cantidade e calidade, o espazo e as relacións espaciais, o tempo e as relacións
temporais, a afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas habituais.

- Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, relacións interpersoais,
lugares e contornas, lecer e tempo libre, saúde e actividade física, vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna
natural, tecnoloxías da información e a comunicación, sistema escolar e formación.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e significados e intencións comunicativas xerais
asociadas aos devanditos patróns.

- Convencións ortográficas de uso común e significados e intencións comunicativas asociados aos formatos, patróns
e elementos gráficos.

- Convencións e estratexias conversacionais de uso común, en formato síncrono ou asíncrono, para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e explicacións, reformular, comparar e
contrastar, resumir, colaborar, debater etc.

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de información: dicionarios, libros
de consulta, bibliotecas, recursos dixitais e informáticos etc.

- Ferramentas analóxicas e dixitais de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita e
multimodal; e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa (aulas virtuais, videoconferencias,
ferramentas dixitais colaborativas etc.)¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos
con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias e técnicas para responder eficazmente e con niveis crecentes de fluidez, adecuación e corrección a
unha necesidade comunicativa concreta a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua
estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias e ferramentas de uso común para a autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación, analóxicas e
dixitais, individuais e cooperativas.

- A lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, como fonte de información, e como
ferramenta de participación social e de enriquecemento persoal.

- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos de uso común relativos á vida cotiá, ás condicións de vida e as relacións
interpersoais; convencións sociais de uso común; linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital;
cultura, normas, actitudes, costumes e valores propios de países onde se fala a lingua estranxeira.

8

Título da UDUD

Animal planet

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Extraer e analizar o sentido global e as ideas
principais, e seleccionar de forma guiada
información pertinente de textos orais, escritos e
multimodais sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado, expresados de forma clara
e na lingua estándar a través de diversos soportes.

O alumnado comprende casi ó completo o
sentido global e os puntos principais de
textos orais e escritos sobre o mundo dos
animais.

CA1.5 - Redactar e difundir textos de extensión
media con aceptable claridade, coherencia,
cohesión, corrección e adecuación á situación
comunicativa proposta, á tipoloxía textual e ás
ferramentas analóxicas e dixitais utilizadas,
seguindo pautas establecidas, sobre asuntos cotiáns,
de relevancia persoal ou de interese público
próximos á experiencia do alumnado, respectando a
propiedade intelectual e evitando o plaxio.

O alumnado escribe con aceptable
claridade, coherencia, cohesión e
corrección un texto informativo sobre un
animal facendo uso de verbos en estilo
indirecto e os conectores adecuados.

CA1.6 - Seleccionar, organizar e aplicar
coñecementos e estratexias para planificar, producir,
revisar e cooperar na elaboración de textos
coherentes, cohesionados e adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais, os
aspectos socioculturais e a tipoloxía textual, usando
os recursos físicos ou dixitais máis adecuados en
función da tarefa e das necesidades da interlocutora
ou do interlocutor potencial a quen vai dirixido o
texto.

O alumnado terá que, como mínimo,
producir e revisar un texto informativo
adecuado o tema que se lle pide e
respetando as indicacións da tarefa en
canto as súas características textuais e
gramaticais.

TI 60

CA1.2 - Interpretar e, de forma guiada, valorar o
contido e os trazos discursivos de textos
progresivamente máis complexos propios dos
ámbitos das relacións interpersoais, dos medios de
comunicación social e da aprendizaxe, así como de
textos literarios adecuados ao nivel de madurez do
alumnado.

O alumnado identifica como mínimo o
contido e os  elementos discursivos máis
comúns de textos sobre a natureza e os
animais  literarios e non literarios.

CA1.3 - Seleccionar, organizar e aplicar as
estratexias e coñecementos máis adecuados en cada
situación comunicativa para comprender o sentido
xeral, a información esencial e os detalles máis
relevantes dos textos; inferir significados e
interpretar elementos non verbais; e buscar e
seleccionar información veraz.

O alumnado é capaz de bscar os detalles
máis relevantes nun texto no que se da
información sobre animais e a súa
contorna.

CA1.4 - Expresar oralmente textos sinxelos,
estruturados, comprensibles, coherentes e
adecuados á situación comunicativa sobre asuntos
cotiáns, de relevancia persoal ou de interese público
próximo á experiencia do alumnado co fin de
describir, narrar e informar, en diferentes soportes,
utilizando recursos verbais e non verbais, así como
estratexias de planificación, e control, compensación
e cooperación básicas.

O alumnado fai casi ó completo e
correctamente presentacións breves e
ben estructuradas sobre animais e os
perigos medioambientais que lles afectan.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.7 - Planificar, participar e colaborar de maneira
activa, a través de diversos soportes, en situacións
interactivas sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal ou de interese público próximos á
experiencia do alumnado mostrando iniciativa,
empatía e respecto pola cortesía lingüística e a
etiqueta dixital, así como polas diferentes
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas e
motivacións das interlocutoras e dos interlocutores.

O alumnado participa activamente e case
correctamente en clase en conversacións
sobre temas do medio ambiente
mostrando iniciativa e respecto polos
compañeiros.

CA1.8 - Seleccionar, organizar e utilizar de forma
guiada estratexias adecuadas para iniciar, manter e
terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra,
solicitar e formular aclaracións e explicacións,
resumir, colaborar, debater e resolver problemas.

O alumnado é capaz case sen dificultade
de explicar as características dun animal
da súa escolla e da súa contorna.

CA1.9 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas en situacións nas
que atender á diversidade, mostrando respecto e
empatía polas interlocutoras e os interlocutores e
polas linguas empregadas, e participando na
solución de problemas de intercomprensión e de
entendemento na súa contorna, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

O alumnado terá que, como mínimo ,
cooperar para resolver problemas de
comprensión na explicación das
características dun animal respectando as
diferentes ideas dos interlocutores e as
interlocutoras.

CA2.2 - Utilizar de forma creativa estratexias e
coñecementos de mellora da capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

O alumnado é capaz de contar coas súas
palabras o que dixo alguén previamente.

CA3.1 - Actuar de forma adecuada, empática e
respectuosa en situacións interculturais, construíndo
vínculos entre as diferentes linguas e culturas,
rexeitando calquera tipo de discriminación, prexuízo
e estereotipo en contextos comunicativos cotiáns, e
propondo con axuda vías de solución a aqueles
factores socioculturais que dificulten a
comunicación.

O alumnado terá que mostrar un mínimo
de interese na lingua estranxeira así
como respecto polas costumes propias
dos países onde se fala a lingua
estranxeira.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias e técnicas para a adquisición e o desenvolvemento da autoconfianza e da iniciativa. O erro como parte
integrante do proceso de aprendizaxe.

- Estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a produción e a
coprodución de textos orais, escritos e multimodais.

- Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saudar e despedirse,
presentar e presentarse; describir persoas, obxectos, lugares, fenómenos e acontecementos; situar eventos no
tempo; situar obxectos, persoas e lugares no espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar
e pedir instrucións, consellos e ordes; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou suxestións; expresar
parcialmente o gusto ou o interese e as emocións; narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes
e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión, a posibilidade, a capacidade, a obrigación e a prohibición; expresar
argumentacións sinxelas; realizar hipótese e suposicións; expresar a incerteza e a dúbida; reformular e resumir.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na comprensión, produción e coprodución de textos orais,
escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios: características e recoñecemento do contexto
(participantes e situación), expectativas xeradas polo contexto; organización e estruturación segundo o xénero, a
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Contidos

- función textual e a estrutura.

- Unidades lingüísticas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades tales como a expresión da
entidade e as súas propiedades, cantidade e calidade, o espazo e as relacións espaciais, o tempo e as relacións
temporais, a afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, relacións lóxicas habituais.

- Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, relacións interpersoais,
lugares e contornas, lecer e tempo libre, saúde e actividade física, vida cotiá, vivenda e fogar, clima e contorna
natural, tecnoloxías da información e a comunicación, sistema escolar e formación.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e significados e intencións comunicativas xerais
asociadas aos devanditos patróns.

- Convencións ortográficas de uso común e significados e intencións comunicativas asociados aos formatos, patróns
e elementos gráficos.

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de información: dicionarios, libros
de consulta, bibliotecas, recursos dixitais e informáticos etc.

- Ferramentas analóxicas e dixitais de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita e
multimodal; e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa (aulas virtuais, videoconferencias,
ferramentas dixitais colaborativas etc.)¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos
con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias e técnicas para responder eficazmente e con niveis crecentes de fluidez, adecuación e corrección a
unha necesidade comunicativa concreta a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua
estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias e ferramentas de uso común para a autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación, analóxicas e
dixitais, individuais e cooperativas.

- A lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, como fonte de información, e como
ferramenta de participación social e de enriquecemento persoal.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía varía dacordo o que vamos ensinar, os recursos dos que se dispoñen, o numero de alumnos e os seus
coñecementos. É importante:

a) Coñecer o coñecemento previo dos alumnos e realizar unha avaliación formativa ao longo do curso..

b) O uso de material motivador para o alumno, aqui as novas tecnoloxias e a multitude de recursos que ofrecen
xogan un papel moi importante.

c) Uso dos distintos métodos didácticos (dedutivo e indutivo), para que así aprendan a ir do xeral ó particular, e
inversa.

d) Elaboración de actividades de xeito oral e escrito. Traballarase moito a oralidade para que así falen máis en
inglés, e para corrixir erros fonéticos, gramaticais e léxicos.

e) Análise de textos subliñando e identificando tema/s, ideas, esquematizando e resumindo.

f) Elaboración e exposición de proxectos significativos para o alumnado, usando as TICS (internet, power point,
etc.), os medios de comunicación, e os recursos da biblioteca.

g) Visualización de documentais e vídeos.

h) Traballo co elemento visual para abordar temas de léxico, e lingua e sociedade.

A metodoloxía empregada está orientada á acción tal como propón o marco común europeo de referencia, a través

25/11/2022 00:02:45 Páxina 40de33



de tarefas da vida real. Por tanto se tende a plantexar situacións da vida cotiá no idioma inglés co obxecto de que o
alumnado se comunique coa maior fluidez posible.

Como obxectivo específico do ensino do inglés, proponse que o alumnado domine as catro destrezas básicas da
comunicación: comprensión e expresión oral e comprensión e expresión escrita. Trátase de que manexen as catro
habilidades da lingua de forma simple e real; e aínda que na vida diaria vaian unidas, na clase é necesario separalas
para adicarlles o tempo preciso para desenrolalas.

O enfoque metodolóxico será o adecuado en cada ocasión segundo a diferencia de idade e madurez do alumnado.
Iniciarase a práctica con actividades deseñadas para averiguar os coñecementos previos e fomentarase o emprego
correcto de materiais de consulta, Internet, diccionarios, etc.

Para acadar a súa participación de modo espontáneo, o profesorado conta con actividades orais como diálogos,
entrevistas, noticias, descricións ,etc. En canto ó ¿listening¿, usaranse audios gravados con conversacións, videos,
podcasts e cancións.

Sobre o inglés escrito, xunto ós exercicios correspondentes ás leccións nas que se van practicando os diferentes
puntos gramaticais, desenvolveranse unha serie de exercicios cara á adquisición de soltura e seguridade nunha
lingua extranxeira, como son: dictados, composicións, resumes, cartas, correoselectrónicos,cumplimentación de
documentos, follas de instruccións, etc.

As  composicións  veñen  sendo  un  dos  exercicios  máis  difíciles  para  o  alumnado;  non  só  requiren  un  esforzo
imaxinativo senón que tamén teñen que escribir sen fallos ortográficos ou gramaticais.

Se potenciará o ensino vivo na clase, onde o alumnado sexa o elemento activo e o profesorado o asesor da súa
actividade.

As metodoloxías comunicativas axudan a reproducir na clase as situacións de uso en contextos auténticos, ao tempo
que, para desenvolverse nelas, achegan o apoio de procesos de aprendizaxe (traballo previo do vocabulario, das
estruturas, dos contidos sociolingüísticos; reflexión sobre as estratexias de comunicación e de aprendizaxe, etc.) que
han posibilitar a realización das tarefas comunicativas propostas.

O enfoque metodolóxico  debe estar  baseado na acción,  na actividade social  e  no uso da lingua,  tal  como se
establece  no   Marco  Común  Europeo  de  referencia  para  as  linguas.  Neste  enfoque,  a  selección  de  contidos
lingüísticos deriva directamente da actividade de uso da lingua que se vaia realizar.

Os  contidos  introduciranse,  entón,  en  función  das  necesidades  do  proceso  da  aprendizaxe  da  lingua  como
instrumento  de  comunicación.  A  progresión  gramatical  é,  consecuentemente,  gradual  e  concéntrica;  e  a  súa
presentación farase no marco das correspondentes tarefas e de forma integrada coas necesidades lingüísticas para
levar a cabo a tarefa ou a acción, con corrección e coherencia.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Libro de texto New English in Use 3  da editorial Burlington Books e cuadernillo de exercicios

https://www.burlingtonbooks.com/spain/Page.aspx?PageID=87           Páxina web onde o alumnado ten acceso á
versión do libro de texto así como a outros recursos interactivos da editorial.

Libros de lectura graduados

Diccionarios bilingües e monolingües,
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Materiais  de apoio e ampliación no libro de recursos do profesor  para o alumnado repetidor  ou coa material
pendente.

Pizarra digital y proyector

www.agendaweb.org   Páxina web na que o alumnado reforza os contidos gramamaticais e de vocabulario.

www.learnenglishteen.com    Páxina web na que o alumnado pode mellorar o seu dominio da lingua a través de
actividades variadas e que traballan distintas destrezas.

onceuponapicture.co.uk   Banco de imáxenes

proferecursos.com       Páxina web de recursos educativos variados

kahoot.com   Ferramenta na que o alumnado practica a lingua a través de xogos interactivos variados

Os  materiais  e  recursos  buscan  mellorar  a  competencia  comunicativa  do  alumnado  así  como  atender  a  súa
diversidade e as necesidades comunicativas do mundo real. Ademáis estes recursos teñen como obxectivo facilitar a
aprendizaxe da lingua estranxeira e conseguir que o alumnado chegue a ser responsable do seu propio aprendizaxe e
aprecie outras linguas e culturas.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

A avaliación inicial realizarase para identificar os coñecementos do alumnado, detectar as posibles carencias ou os
puntos fortes do noso alumnado.

En calquera caso, de detectarse alumnado con especiais dificultades no proceso de aprendizaxe, o departamento,
asesorado polo docente de dito alumnado, proporcionará material específico máis básico (vocabulario, use of English)
para traballar fóra da aula, dun xeito que permita ao alumno reforzar/recuperar coñecementos básicos para a súa
correcta  evolución.  Esta  medida  só  será  aplicable  a  alumnos  que  teñan  demostrado  certas  carencias  de
coñecementos, e unha actitude positiva cara ao aprendizaxe da materia. No caso do alumnado con carencias máis
básicas, seguiranse as pautas dadas polo Departamento de Orientación e realizaranse as ACIs axeitadas ao nivel do
alumnado individualmente.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

10

UD 2

10

UD 3

10

UD 4

10

UD 5

10

UD 6

10

UD 7

20

UD 8

20

Total

100

Proba
escrita 80 45 40 40 55 40 45 40 47

Táboa de
indicadores 20 55 60 60 45 60 55 60 53

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A avaliación nesta materia é continuada e progresiva.

O primeiro trimestre terá un paso do 30% da cualificación final.

Criterios de cualificación:
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O segundo trimestre terá un peso do 30% da cualificación final.

O terceiro trimestre terá un peso do 40% da cualificación final.

A cualificación trimestral conformarase coa seguinte ponderación:

1. COMPRENSIÓN ORAL E ESCRITA (CA 1.1+CA 1.2+CA 1.3): 20%

Instrumentos  de  avaliación:  Cuestionarios  de  opción  múltiple,  preguntas  de  verdadeiro  e  falso,  preguntas  de
completar, preguntas de relacionar e preguntas de resposta curta.

2. PRODUCIÓN ORAL, INTERACCIÓN E MEDIACIÓN (CA 1.4 + CA 1.8 + CA 1.9 + CA 3.2) : 10%

Instrumentos de avaliación: Rúbricas / guía de corrección.

3. PRODUCIÓN ESCRITA ( CA 1.5 + CA 1.6 + CA 1.10) : 20%

Instrumentos de avaliación : Proba escrita / guía de corrección.

4. PLURILINGUISMO E REFLEXIÓN SOBRE A APRENDIZAXE ( CA 2.1 + CA 2.2 + CA 2.3) : 40%

Instrumentos de avaliación: Proba escrita.

5. INTERCULTURALIDADE (CA 1.7 + CA 3.1 + CA 3.3) : 10%

Instrumentos de avaliación: Rúbricas

A cualificación final obterase calculando a media ponderada dos tres trimestres. A avaliación será positiva cunha
cualificación igual ou superior a 5.

Cando o alumno aprobe só o último trimestre, aprobará o curso se a media aritmética dos tres trimestre sae positiva
e ten un 5 na terceira.

No caso de que superara só dous dos tres trimestres,  terase en conta o seguinte:se entre os dous trimestres
aprobados está o terceiro, darase a materia por aprobada.Se o terceiro trimestre está suspenso e os outros dous
aprobados, a materia estará suspensa.

O sistema de redondeo será o seguinte:

- Nas notas de cada avaliación ( sempre e cando a calificación sexa superior a 5) se redondeará a partir do decimal
0,6 ó seguinte enteiro. Exemplo: unha nota de 5,6 será calificada cun 5. Unha nota de 5,61 será cualificada cun 6.

- Na nota final (sempre e cando a calificación sexa superior a 4) se redondeará a partir do decimal 0,6 ó seguinte
enteiro. Exemplo: unha nota de 4,6 será cualificada cun 4. Unha nota de 4,61 será cualificada cun 5.

Criterios de recuperación:

Dado o carácter continuado e progresivo da materia, unha cualificación negativa no primeiro trimestre poderá ser
recuperada cunha nota igual ou superior a 5 nos seguintes trimestres, sen necesidade de repetir probas.

Para aquel alumnado que teña que presentarse á convocatoria de xuño, se seguirán traballando os contidos vistos
durante o curso escolar, de maneira que aqueles contidos que nos quedaron suficientemente claros se podan adquirir
e sexan capaces de superar dita convocatoria. Para afianzar eses contidos, se lles entregará un cuadernillo de
exercicios elaborado polo Departamento de Inglés.

Terá a oportunidade de recuperar a materia realizando unha proba final de comprensión oral e escrita e produción
escrita.
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COMPRESIÓN ORAL E ESCRITA : 35%

PRODUCIÓN ESCRITA: 20%

PLURILINGUISMO E REFLEXIÓN SOBRE A APRENDIZAXE: 45%

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

A recuperación da asignatura de Inglés pendente do curso anterior realizarase da seguinte forma:

- Por avaliación continua, según o plan de traballo establecido polo Departamento de Inglés: se os alumnos fan os
traballos e aproban cun mínimo de 5 a primeira e a segunda avaliación do curso no que están matriculados, o
profesor considerará o aprobado da materia pendente. O profesor que imparta clase ó alumnado coa asignatura
pendente lles preguntarán se teñen algunha dúbida con respecto ó material que deben facer ou ós contidos que
deben revisar. O profesor ou o Xefe de Departamento encargaranse de resolver as dúbidas que tivesen e axudalos na
medida do posible durante a súa hora de titoría de alumnos. Se o alumno necesitase máis tempo, o profesor buscaría
algunha hora ou recreos nos que poder axudalos. Asimesmo, sempre que o alumno manifeste dúbidas ou dificultades
cos contidos que debe aprender a xefa de departamento buscará co alumno o mellor momento posible para resolver
as dúbidas que este último poidese ter.

- Mediante exame

O alumnado será avaliado cunha proba extraordinaria obrigatoria no mes de maio, e no caso de non superala, outra
no mes de xuño. E obrigatoria a asistencia ás clases da asignatura que ten pendente, neste caso inglés, do curso no
que estea matriculado. Cada profesor encargarase de proporcionarlle exercicios de repaso de toda a materia ó seu
alumnado no mes de novembro. Estes exercicios deberán entregalos antes do exame de pendentes.

O baremo é o seguinte:

- Exercicios : 2 puntos

- Exame de pendentes : 8 puntos

Esta modalidade aplicarase ós alumnos que non aproben a primeira e a segunda avaliación do curso no que estean
matriculados.

En  caso  de  non aprobar,  ou  non presentarse  ao  exame final,  a  materia  seguirá  pendente  ata  a  convocatoria
extraordinaria do mes de xuño.

6. Medidas de atención á diversidade

As medidas ordinarias de atención á diversidade responden ás instrucións da orde do 8 de setembro de 2021 que
regula a atención á diversidade do alumnado.

Adoptaranse as medidas que se consideren oportunas para adecuala intervención pedagóxica ás necesidades
específicas do alumnado. As medidas de atención á diversidade serán as seguintes:

1. Adaptación dos grados de consecución dos criterios de avaliación.

2. Gradación da dificultade das actividades de aprendizaxe.
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3. Actividades diversas e variadas adaptadas aos distintos ritmos de aprendizaxe.

4. Materiais e recursos diversificados e inclusivos que se adapten ás necesidades individualizadas do alumnado.

5. Actividades de reforzo e consolidación.

6. Procedementos e instrumentos de avaliación variados e individualizados.

7. Flexibilidade nos tempos de realización de tarefas e probas.

PROTOCOLO DE SEGUIMENTO DO ALUMNADO QUE PERMANECE UN ANO MÁIS NO MESMO CURSO: En cumprimento
coas instrucións da Orde do 8 de setembro de 2021 que regula a atención á diversidade do alumnado, o equipo
docente coordinado polo profesorado titor elaborará un plan específico personalizado que ten como finalidade
adpatar as condicións curriculares ás necesidades do alumnado para tratar de superar as dificultades detectadas.

O plan específico debe incluír, cando menos:

a) Identificación do alumno ou do alumno.

b) Relación das necesidades educativas que motivaron a repetición do curso.

c) Medidad ordinarias aplicadas no curo anterior.

d) Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento.

e) Recursos necesarios para o desnvolvemento do plan.

f) De ser o caso, oferta de medidas extraordinarias.

g) Acreditación da información á familia.

En  cada  sesión  de  avalaliación  farase  o  seguimento  do  plan  específico  personalizado  e,  de  ser  necesario,
realizaránselle os axustes que procedan. Ao final do curso, na mesma sesión de avaliación, informarase sobre o seu
desenvolvemento e o seu aproveitamento.

7.1. Concreción dos elementos transversais

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

ET.1 - Educación para a
saúde X

ET.2 - Igualdade de xénero X X

ET.3 - Educación para a
sustentabilidade e o consumo
responsable

X X X X X

ET.4 - Cooperación entre
iguais e respeto mutuo X X X X X X X X

ET.5 - Respecto polos
dereitos humanos e o Estado
de dereito

X X X X X X X X

ET.6 - Prevención de calquera
tipo de violencia X
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Asistencia a unha obra de teatro en inglés2º trimestre: Teatro en inglés

Realización  de  entrevistas  a  peregrinos  na  localidade  de
Palas de Rei

3º trimestre: Entrevistas en inglés a peregrinos

Asistencia  a  un  programa de  inmersión  linguística  dunha
semana.

3º trimestre: Programa de inmersión Spring Week

Actividades para celebrar Halloween, Christmas, Book Day,
etc

Celebración das festividades máis representativas
da cultura anglosaxona

Observacións:
A realización destas actividades está suxeita á participación e interese dunha mínima parte do alumnado así
como á disponibilidade de profesorado para levalas a cabo.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Presento  actividades para detectar os coñecementos previos de cada unidade.

Reviso e corrixo de forma habitual as actividades propostas na aula.

Proporciono información ao alumnado sobre o seu desempeño nas actividades e proxectos propostos ofrecéndolles
pautas para mellorar.

Emprego actividades atendendo á diversidade a ás distintas necesidades detectadas.

Presento actividades individuais e grupais encamiñadas á adquisición dos obxectivos.

Propoño actividades de reforzo e ampliación ao alumnado que o necesite.

Emprego distintas estratexias metodolóxicas para responder aos distintos ritmos de aprendizaxe.

Fomento a animación á lectura e estratexias de comprensión escrita.

Incorporo as TICs ao proceso de ensino-aprendizaxe.

Emprego distintos procedementos e instrumentos de avaliación en función das características do alumnado.

Informo ao alumnado e ás familias dos progresos e dificultades.

O grado de consecución será : Sempre     Ás veces         Nunca

Ao termo de cada trimestre o profesorado e o alumnado responderá a un cuestionario con estes indicadores coa fin
de avaliar a práctica docente do proceso de aprendizaxe.

Descrición:
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8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A avaliación da programación do departamento levarase a cabo ao longo de todo o curso o que permitirá facer os
axustes necesarios para conseguir a mellora dos resultados obtidos.

O seguimento  da  programación  farase  a  través  da  aplicación  PROENS  ao  remate  de  cada  unidade didáctica
referenciando cada elemento relevante nas mesmas.

Na memoria final do departamento analizarase a idoneidade ou non da metodoloxía utilizada, da secuenciación
prevista, dos materiais didácticos utilizados, da adecuación dos criterios de avaliación, entre outros elementos da
programación.

9. Outros apartados
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