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1. Contexto particular do centro

1er Curso de Educación Secundaria Obrigatoria - Inglés 

Centro   I.E.S.  ESCOLAS PROVAL

Rúa       Avda  de Portugal 171

Localidade  Nigran Provincia Pontevedra Código Postal  36350

COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUAS ESTRANXEIRAS

1  Isabel Sonsoles Costa Boronat
2  Pilar Gil González
3  Belen Barona Castiñeira
4  Elena Chao Fernández
5  Ana Isabel Figueroa González

DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO

Curso Nº de alumnos/as Nº de grupos
1º 2

CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO

Mixto, aínda que eminentemente rural, de vilas e barrios periféricos

PERFIL DO CENTRO

(

Nivel social Medio Baixo Mixto

Zona Barrio periférico Vila Rural
Nº de alumnos de 
integración:
Observacións:
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ORGANIZACIÓN DO ESPAZO E TEMPO

Os recursos materiais dispoñibles no centro
(Omitir se non é o caso)

 Vídeo-DVD
 TV 
 Radiocasete/ reproductor CD 
 Cámara de vídeo – Grabador audio
 Ordenadores (PCs, portátiles, netbooks, tablets, ..) 
 Pantalla Digital Interactiva
 Conexión a Internet (WiFi, outros ...)

 (anóte aquí as observacións sobre cando, como e por que se usan estes recursos.)

Espazos dispoñibles no centro
(Omitir se non é o caso)

 Clase de lingua 
 Aula de ordenadores - Aula audiovisual
 Patio 
 Ximnasio 
 Teatro - Salón de actos
 Biblioteca
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2. INTRODUCIÓN

O presente documento refírese á programación de primeiro curso de ESO da materia de Lingua
Estranxeira (Inglés). 

Como  analizaremos  máis  adiante  con  maior  detemento,  unha  das  principais  novidades  que
incorpora  esta  lei  na  actividade  educativa  vén  derivada  da  nova  definición  de  currículo,  en
concreto  pola  inclusión  das  denominadas  competencias  básicas,  un  concepto  relativamente
novidoso  no  sistema  educativo  español  e  na  súa  práctica  educativa.  Polo  que  se  refire,
globalmente,  á  concepción  que  se  ten  de  obxectivos,  contidos,  metodoloxía  e  criterios  de
avaliación, as novidades son as que produce, precisamente, a súa interrelación coas devanditas
competencias, que van orientar o proceso de ensino-aprendizaxe.

No  que  se  refire,  especificamente,  ao  aspecto  metodolóxico  co  que  se  debe  desenvolver  o
currículo, en cada unha das unidades didácticas desta materia e curso dáse un equilibrio entre os
diversos tipos de contidos que orientan, integrada e interrelacionadamente, o proceso de ensino-
aprendizaxe, xa que cada un deses contidos cumpre funcións distintas pero complementarias na
formación integral do alumno. En consecuencia, a flexibilidade e a autonomía pedagóxica son
características do proceso educativo, de forma que o profesor pode empregar aqueles recursos
metodolóxicos que mellor garantan a formación do alumno e o desenvolvemento pleno das súas
capacidades persoais e intelectuais, sempre favorecendo a súa participación para que aprenda a
traballar con autonomía e en equipo, de forma que el mesmo constrúa o seu propio coñecemento.
O ensino nos valores dunha sociedade democrática, libre, tolerante, plural, etc., continúa a ser,
como ata agora, unha das finalidades prioritarias da educación.

Aínda que en ocasións non se lle dea a importancia que merece, o ensino nos valores cívicos e
éticos dunha sociedade democrática, libre, tolerante, plural, etc., é unha das finalidades prioritarias
da  educación,  tal  e  como se  pon  de  manifesto  nos obxectivos  desta  etapa  educativa  e  nos
específicos de cada unha das súas distintas áreas de coñecemento, integrados transversalmente
en todos os aspectos do currículo. Non debe esquecerse que a linguaxe, como instrumento de
representación da realidade que é, pode ir asociado a estereotipos ou prexuízos culturais sobre
determinados colectivos sociais, razón pola que debe insistirse en evitalos.

Estes aspectos foron tidos en conta á hora de organizar e secuenciar  as unidades didácticas
desta materia: a integración ordenada de todos os aspectos do currículo (entre os que incluímos
as competencias básicas) é condición sine qua non para a consecución tanto dos obxectivos da
etapa  coma  dos  específicos  da  materia.  Deste  modo,  obxectivos,  contidos,  metodoloxía,
competencias básicas e criterios de avaliación, forman unha unidade para o traballo na aula.

É sabido que non todos os alumnos poden seguir o mesmo ritmo de aprendizaxe, tanto polo seu
propio desenvolvemento psicolóxico coma por moi diversas circunstancias persoais e sociais: a
atención  á  diversidade  de  alumnos  e  de  situacións  escolares  convértese  nun  elemento
fundamental  da  actividade  educativa.  Distintas  actividades  (tanto  no  libro  de  texto  coma  no
caderno de exercicios, e nos materiais de que dispón o profesor asociados a estes) pretenden dar
resposta a esa ineludible realidade tan heteroxénea das aulas.

Oxford University Press                     MOSAIC  7



Lingua Estranxeira- Inglés 1. º ESO 

Cada unha das unidades didácticas nas que se organizan/distribúen os contidos deste curso,
preséntanse por apartados neste documento para mostrar como se vai desenvolver o proceso
educativo:

 Obxectivos da unidade.
 Contidos da unidade 
 Competencias básicas
 Tratamento da diversidade
 Avaliación
 Temporalización das sesións

O libro de texto utilizado é Mosaic de Oxford University Press, 2014. O alumno dispón 
de Student’s Book / Digital Student’s Book, Workbook/ Digital Workbook, VocApp e 
unha zona web específica con actividades de consolidación, chamada Oxford Online 
Learning Zone (www.oupe.es). O profesor dispón da Guía didáctica (Teacher's Guide) 
que inclúe a versión solucionada do caderno de exercicios, o iPack para ser usado en 
lousas interactivas, contén o material do Student's Book, Workbook e material comple-
mentario, é dicir presentacións interactivas de vocabulario, presentacións animadas de
gramática e vídeos; o Test and Resources multi-RomTest en DVD, os Class CDs e ma-
terial complementario extra para Atención á diversidade entrando na zona OXFOR-
DPREMIUM. Ademais para afondar na metodoloxía CLIL, o profesor dispón do Natural
Science for ESO1 & 2 Resource Book, que ofrece material croscurricular con recursos 
deseñados para alumnos de Secundaria que cursan programas bilingües e multilin-
gües. Os temas seleccionáronse para reflectir os contidos centrais do currículo de 
Ciencias da Natureza.

3. METODOLOXÍA

Integración dos obxectivos da área de lingua estranxeira no noso proxecto:  

O obxecto da materia na etapa de Educación secundaria obrigatoria é a aprendizaxe das destre-
zas discursivas que poden ter lugar en ámbitos diversos. Ao finalizar a Educación Primaria, os
alumnos e as alumnas deben ser capaces de utilizar a lingua estranxeira para expresarse e inte-
ractuar oralmente e por escrito en situacións sinxelas e habituais. No ciclo de Educación secunda-
ria obrigatoria continúase o proceso de aprendizaxe da Lingua Estranxeira, co obxectivo de que
ao finalizar esta etapa consolidasen as destrezas produtivas e sexan capaces de manter unha in-
teracción e facerse entender nun conxunto de situacións, como ofrecer e pedir explicacións per-
soais nun debate informal, expresar de forma comprensible a idea que se quere dar a entender,
utilizar unha linguaxe ampla e sinxela para explicar o que se quere, comprender as ideas princi-
pais de textos en lingua estándar, aínda con pausas evidentes para realizar certa planificación gra-
matical e léxica. Así mesmo, ao finalizar a etapa, deberán saber enfrontarse de forma flexible a
problemas cotiáns de comunicación oral e escrita, como participar en conversacións habituais, for-
mular queixas, relatar experiencias ou plans, explicar algo ou pedir aclaracións. En definitiva, esta
etapa debe supoñer un punto de partida sólido para continuar, de forma progresivamente autóno-
ma, cunha aprendizaxe que vai durar toda a vida.

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

O proxecto editorial vai dirixido ao primeiro curso da Educación Secundaria Obrigatoria na área de
Linguas Estranxeiras (Inglés). Ten como obxectivo desenvolver a competencia comunicativa dos
alumnos, garantindo que estes asimilen as regras gramaticais da lingua inglesa e adquiran o voca-
bulario básico necesario para comunicarse. Ese principio xeral analízase nos seguintes obxectivos
específicos:

 Transmitir aos alumnos de Secundaria un vocabulario útil e necesario para comunicarse
en inglés Para iso, en cada unidade preséntase, practícase e recíclase o vocabulario relativo
a un tema determinado.

 Explicar expresións tipicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos da mesma
idade que os estudantes

 Axudar  aos alumnos a  comprender  a  gramática inglesa e  utilizar  a lingua de forma
correcta, sobre a base de explicacións claras e unha práctica progresiva que vai de conceptos
sinxelos a outros máis complexos.

 Trasladar aos alumnos aspectos da cultura británica e propiciar unha comparación coa súa propia cultura a través de seccións
especificas de cultura

 Permitir  aos  alumnos  centrarse  na  vida  diaria  e  os  costumes  dos  adolescentes
británicos, vendo como se desenvolven en diversos contextos ilustrados tanto no Student's
Book como nos vídeos que inclúe o curso.

 Plasmar o mundo real máis alá da aula coa axuda de textos e seccións informativas, dentro das unidades

 Proporcionar aos alumnos ferramentas para expresarse, tanto de forma oral coma por
escrito, acerca de temas que lles resultarán interesantes e motivadores. Ofréceselles, non só a
práctica necesaria, senón tamén axuda para preparar tanto textos orais coma escritos.

 Dar aos alumnos a oportunidade de reciclar e repasar o vocabulario e as estruturas que van aprendendo nos apartados de
repaso 

 Permitir aos alumnos avaliar o seu propio progreso utilizando os diferentes exercicios de
auto-avaliación de todas as unidades.

 Facer posible que os alumnos se convertan en mellores estudantes de idiomas, e tamén
que sexan máis independentes. Anímaselles a utilizar as seccións de referencia (apartado
de  gramática,  listas  de vocabulario),  así  como compoñentes  multimedia  para  practicar  na
casa.

 Contribuír a que os alumnos de Secundaria gocen das clases de inglés grazas a un material do máis motivador:
cancións  auténticas,  exercicios  que  inclúen  xogos,  sopas  de  letras,  encrucillados,  etc.,  e
materiais multimedia nos que atoparán diversos xogos.

Grazas ao equilibrio entre o nivel de esixencia e a axuda que se proporciona, todos os alumnos
terán a oportunidade de desenvolver as súas capacidades ao máximo.

Vocabulario
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Cada unidade inclúe dous bloques de vocabulario relacionados co tema central da mesma. Nas
primeiras unidades os bloques de vocabulario pertencen á mesma categoría de palabras (verbos,
nomes, adxectivos) pero xa dende a primeira unidade Mosaic ofrece unha coidadosa selección de
frases  útiles  nos  recadros  'functional  English' da  sección  Practical  English que  amplían  o
vocabulario da unidade e que facilitan a aprendizaxe.

Para atender  á diversidade de alumnos na aula ofrécense dúas ou tres listas de vocabulario
adicionais en cada unidade. As palabras preséntanse no seu contexto integradas nas primeiras
tres  leccións  a  dobre  páxina de cada unidade e  logo  recóllense  nun  cadro  extra  na  sección
Language summary de cada unidade. Ademais nos cadros Learn it! dáse unha énfase especial
a expresións que a miúdo resultan difíciles para moitos alumnos. Evidentemente estes apartados
dedícanse a alumnos máis avanzados e practícanse e avalíanse soamente a partir das tarefas
marcadas con dúas ou tres estrelas.

Os dous bloques de vocabulario  principais  preséntanse no  iPack a  partir  de  presentacións e
actividades  graduadas  que  se  poden  imprimir  segundo  as  necesidades  e  conveniencia  para
atender a cada grupo de alumnos extraendo os que conveñan do  Tests and Resources multi-
ROM.

Nos textos de soporte, ben sexa na sección de Reading, Listening ou Grammar aparece máis
vocabulario asegurando deste xeito que os alumnos reciben suficiente input e familiarízanse co
uso da lingua antes de usala en prácticas específicas máis produtivas na sección Language in
action.

Unha páxina enteira,  Language summary, dedícase a resumir, revisar, concentrar e ordenar o
vocabulario novo que aparece na unidade e que se espera que os alumnos aprendan. A última
páxina de cada unidade está pensada para reciclar e sistematizar os contidos básicos da unidade
de maneira que serva de repaso xeral das catro destrezas fundamentais na aprendizaxe dunha
lingua. A páxina Review prepara e informa o alumno de cal foi a súa implicación na aprendizaxe
da unidade e cales aspectos precisa reforzar.

O  Workbook  proporciona  ademais  unha  gran  variedade  de  material  complementario  para  a
práctica do vocabulario. Especialmente ao final de cada unidade ofrécese a sección Review que
permite a cada alumno de forma autónoma coñecer o nivel que ten e facelo reflexionar acerca das
súas necesidades; os apartados Consolidation e Cumulative Review reciclan e reforzan aqueles
aspectos que todo alumno debería dominar para continuar avanzando, e ao final do Workbook na
sección  Vocabulary Practice ofrécense dúas páxinas con listas de vocabulario  para traducir,
Vocabulary reference, e diferentes xogos tales como achar as diferenzas, facer encrucillados,
sopas de letras, etc. (Vocabulary practice) que permiten aos alumnos aprender xogando. Este
material pódese utilizar cos alumnos que rematen pronto as actividades da aula, e tamén como
deberes. O Tests and Teacher's Resources multi-ROM contén fichas fotocopiables en tres niveis
para consolidar e ampliar vocabulario.
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Gramática

Cada unidade de  Mosaic dedica  dúas  seccións  diferenciadas  á  gramática,  de forma que os
alumnos teñen tempo de asimilar e practicar os contidos novos, sen sobrecargas excesivas.

As estruturas preséntanse nun texto escrito ou gravado de tal maneira que os alumnos se terán
familiarizado co seu significado antes de utilizalas eles mesmos. Despois de explotar os textos, o
profesorado pode elixir presentar as normas gramaticais ben sexa a través do debuxos animados,
contidos no  iPack ou ben a través da colaboración dos alumnos pedíndolles que induzan as
normas gramaticais analizando os exemplos dados, ou ben seguindo o seu propio método. Nas
Grammar  animations preséntase  a  Pip,  un  personaxe  que  xunto  coa  súa  familia  e  amigos
contextualiza  en  cada  episodio  o  punto  gramatical  a  estudar  e  presenta  de  forma  amena  a
formación e o uso das novas estruturas.

Pídeselles  aos  alumnos  que  analicen  exemplos  e  táboas  e  anímaselles  a  que  analicen  e
reflexionen  como se constrúe  a  norma para  desenvolver  a  aprendizaxe  autónoma pero  se o
profesor decide que a gramática debe ser estudada máis concretamente sempre pode acudir ao
apartado  Language  summary  pages do  final  do  Workbook onde  se  inclúen  táboas  máis
detalladas a dobre cara: unha para o Grammar reference e a segunda para o grammar practice.
Esta metodoloxía indutiva consegue que os alumnos se impliquen na aprendizaxe e memoricen as
estruturas.

Igual  que  na  sección  de  vocabulario,  o  Workbook  contén  actividades  adicionais  de  práctica
gramatical en tres niveis: as actividades marcadas cun só asterisco permiten repasar e utilizar as
estruturas a un nivel básico; o dobre asterisco marca exercicios de tipo máis produtivo, mentres
que  os  tres  asteriscos  indican  actividades  máis  abertas  que  formulan  retos  ao  alumno.  As
presentacións gramaticais van seguidas de actividades de práctica graduada baseadas nun tema,
o cal fai necesario que os alumnos entendan o uso e o significado das estruturas, e non só a
forma.  Algunhas  actividades  son  de  tipo  controlado,  e  outras  algo  máis  libres.  Ademais,  os
alumnos  teñen  a  oportunidade  de  utilizar  as  estruturas  novas  de  modo  máis  produtivo,
personalizado  e  creativo.  Ás  veces  inclúense  exemplos  do  uso  das  estruturas  estudadas  en
contextos comunicativos cotiáns 

Finalmente,  tamén  o  Tests  and  Teacher's  Resources  multi-ROM inclúe  fichas  gramaticais
fotocopiables con exercicios en tres niveis e tests para cada unidade, fin de trimestre e fin de
curso.

Comprensión escrita

O libro de texto inclúe textos coidadosamente graduados (artigos, páxinas web, historias, receitas,
emails,  narracións,  video  scripts  e  entrevistas)  clasificados  en  función  da  súa  dificultade  e
deseñados para ofrecer información interesante de forma realista. Os dous textos de lectura en
cada unidade encóntranse gravados nos Class audio CD ou ben pódense activar directamente a
partir do iPack e utilizan diversas formas ao longo do libro: 

Para reciclar e presentar vocabulario e estruturas gramaticais: o texto central de cada unidade
serve para reciclar o primeiro bloque de vocabulario e tamén para presentar aspectos gramaticais
novos. O nivel de dificultade é lixeiramente superior ao dos alumnos, pero resulta perfectamente
alcanzable. Os textos presentados en Around the world tamén reciclan a linguaxe traballada en
unidades anteriores.

-Para traballar a comprensión lectora: O primeiro exercicio desenvolve destrezas comunicativas
que achegan a base das actividades de expresión oral e escrita, previamente deben ter adquirido
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unha plena comprensión lectora. Para iso inclúen expresións que os alumnos poderán aplicar en
contextos comunicativos, aprender, estudar e memorizar. As palabras clave están subliñadas para
facilitar extraer o seu significado a partir do contexto. 

O texto central de cada unidade vai seguido de varios exercicios de comprensión.  O primeiro
deles permitirá ao alumno captar o significado xeral do texto a través do skimming. Os seguintes
obrigarano a ler con maior detemento e responder a preguntas. A sección Learn it! destaca o
vocabulario e as estruturas gramaticais do texto.

Úsanse tamén textos máis breves para reciclar e practicar tanto a gramática coma o vocabulario e
para proporcionar un exemplo de escritura real e exemplos de como proceder nas actividades de
audición ou de expresión oral.

Para realizar lecturas extensas:  os textos das cancións e os apartados culturais,  Around the
world,  permiten  reutilizar  o  material  de  unidades  anteriores,  pero  formulan  un  reto  maior  en
termos  de  extensión,  contido  e  estrutura.  As  páxinas  culturais  ofrecen  textos  máis  extensos
acompañados de exercicios de comprensión. A Guía didáctica inclúe información complementaria
para anticipar vocabulario e prever dificultades. O profesor comentará as ilustracións coa clase e
extraerá todo o vocabulario e a información que poida antes de empezar a ler cada texto. Tamén o
Workbook contén material de lectura.

Os textos do apartado  Curriculum Extra, ao final do Student's book céntranse en temas como
bioloxía,  xeografía,  ICT,  música,  visual  e  plástica,  ciencias  naturais,  historia  e  literatura.
Relaciónanse co tema da unidade e o currículo de primeiro da ESO Aínda que a súa comprensión
require un esforzo,  e a pesar de que conteñen vocabulario novo,  o seu nivel  garante que os
alumnos  non  se  van  enfrontar  a  demasiadas  estruturas  descoñecidas  e  ademais  ofrece  un
enfoque actual e motivador na aprendizaxe da lingua inglesa.

Comprensión oral

Os textos de comprensión oral forman parte do desenvolvemento da linguaxe e permiten mellorar
a pronunciación. Mosaic ofrece dous listening comprehension en cada unidade. Tres videos por
unidade,  ditados e a sección  Say it! que se dedica á pronunciación.  Ademais ofrécese unha
práctica adicional no apartado Practical English de cada unidade.

Os  textos  de  listening foron  gravados  por  unha  gran  variedade  de  falantes  en  diferentes
situacións,  incluíndo  programas  de  radio,  entrevistas,  diálogos  e  anuncios  publicitarios.  Unha
variedade de acentos que proporciona autenticidade aos textos presentados e que favorece a
integración da aprendizaxe da lingua inglesa na nosa sociedade.

As tarefas listening preparation do iPack axudan aos alumnos a situarse para comprender mellor
o audio, e desenvolver unha audición con garantías de maneira que poidan comprender non só o
contido global senón tamén información específica.
 
Cada unidade tanto do Student's book coma do Workbook contén un ditado de cinco ou seis
frases, con vocabulario e estruturas traballadas na unidade, que proporciona unha práctica máis
intensiva de comprensión oral. É importante que os alumnos poidan identificar os contidos sobre
os que traballaron tanto en forma oral como escrita. Esta práctica intensiva axuda aos alumnos a
agudizar o oído e favorece unha comprensión máis profunda tanto da forma oral como escrita da
lingua inglesa.

Expresión oral
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Mosaic ofrece  numerosas  oportunidades  para  a  práctica  de  expresión  oral  mediante
actividades  controladas  que  ofrecen  un  amplo  apoio  ao  alumno.  A  páxina  Warm-up
introduce  o  tema  da  unidade  e  anima  os  alumnos  a  observar  e  a  falar  utilizando  linguaxe
relacionada con este. De feito, ao longo do curso preséntanse numerosas actividades tanto no
Student's book coma no Teacher's Guide nas cales se pide aos alumnos que dean a súa opinión
persoal ou que relaten algunha experiencia vivida

Cada lección conclúe cunha actividade,  Language in  action,  que ofrece a  oportunidade aos
alumnos de practicar a linguaxe que aprenderon de forma máis libre e aberta e a miúdo de xeito
individual e autónomo. 

Na páxina dedicada á expresión oral, Practical English, preséntase e practica linguaxe funcional
útil no día a día dende o máis práctico ao máis persoal, dende ordenar un menú nun restaurante
(unit 6) ata presentarse (unit 1) ou ir de compras (unit 7). Ofrécense situacións reais a partir do
listening e  invítase  os  alumnos  a  participar  en numerosos intercambios  orais,  diversidade  de
situacións que adoitan culminar nun diálogo aberto.

Antes de realizar  unha actividade,  o profesor asegurarase de que os alumnos comprenden a
tarefa, nunca debe dar por feito que vaian empezar a falar deseguida. Exemplificarase sempre a
actividade  cun  alumno  de  bo  nivel,  e  ofrecerase  apoio  escrito  na  lousa.  Organizaranse
intercambios comunicativos entre parellas de alumnos que falen mentres o resto da clase escoita.
En diálogos máis longos, darase tempo aos alumnos para que preparen as súas conversacións
antes de representalas. 

No  Interactive video ofrécese unha historia de tres adolescentes e YOU. A gravación dunha
cámara en primeira persoa dá a impresión de que os alumnos estean a formar parte da obra. En
varios momentos de cada episodio os espectadores están invitados a seleccionar opcións e a
tomar decisións que afectan definitivamente ao desenvolvemento da historia. A linguaxe funcional
incluíuse  en  cada  episodio  de  maneira  que  a  sección  'your  turn'  ofrece  aos  alumnos  a
oportunidade de interactuar. Ao final de cada episodio, o iPack ofrece un diálogo para practicar de
forma controlada e dar a oportunidade de tomar parte no desenvolvemento da historia.  Ademais,
a  páxina  de  Communication del  Tests  and  Teacher's  Resources  multi-ROM  ofrece  práctica
adicional con resultados prácticos.
 
Pronunciación

Cada unidade desenvolve baixo o título de Say it! un aspecto relativo á pronunciación atendendo
aos falantes españois. Cada unidade proporciona práctica adicional ao final do libro con consellos
específicos para mellorar a calidade da pronunciación; o alumno encontrará exercicios relativos a
sons específicos, acentuación de palabras e frases, e entoación.
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Expresión escrita

O libro do alumno dedica unha páxina de cada unidade á escritura guiada de descricións, receitas,
memorias, video scripts, biografías, artigos e informes. A axuda que se ofrece garante que mesmo
os alumnos de nivel máis baixo sexan capaces de crear un texto aceptable.

A páxina comeza cun modelo estruturado en parágrafos que recolle o vocabulario e a gramática
da unidade en frases sinxelas. O devandito modelo está centrado nun aspecto gramatical, p. ex.
Expresións  de  tempo,  conxuncións  e  signos  de  puntuación.  Ofrécese  un  exemplo  e  unha
concreción do vocabulario e/ou do aspecto gramatical na sección Look at language xusto antes
de que o alumno pase a preparar o texto que vai escribir. Os devanditos elementos practícanse
antes de pasar á guía de escritura, que prepara aos alumnos para a tarefa de redacción. Polo
xeral, non saben o que escribir, e por iso o apartado Writing task proporciónalles indicacións e
instrucións que lles axudarán a planificar o texto, mostraralles o modo de organizar as súas notas
en parágrafos, e tamén como iniciar cada parágrafo. Ao final, anímaselles a crear o seu propio
texto escrito.  Ademais,  en cada  Unit  review invítase o alumno a realizar  unha actividade de
escritura e nos  Projects facilítase unha práctica máis extensiva e libre de expresarse a nivel
escrito. 

O Workbook ofrece actividades similares para consolidar os aspectos clave traballados no libro do
alumno.

4. COMPETENCIAS BÁSICAS

Na definición da Lei Orgánica de Educación (LOE) fai que o currículo, atopamos os compoñentes
tradicionais (obxectivos, contidos, métodos de ensino e criterios de avaliación) como habilidades
básicas.  Este  é  un  dos  aspectos  orientadores  do  conxunto  do  currículo  e,  en consecuencia,
orientador  dos  procesos  de  ensino-aprendizaxe;  en  2º  de  ESO o  alumno  debe  participar  na
denominada avaliación de diagnóstico, na que deberá demostrar a adquisición de determinadas
competencias. Esta avaliación non ten consecuencias académicas para os estudantes, pero o
feito  de  que  os  centros  de  orientación  seus  resultados  axudan  a  tomar  decisións  sobre  a
aprendizaxe dos alumnos dános unha idea de como os procesos de ensino están condicionadas
por este elemento na liña a ser moito máis funcional.  Na 4º da ESO a decisión sobre se os
alumnos son promovidos para o escenario, será baseada en parte se debe ou non adquiriu as
competencias básicas, das cales se fan unha referencia para a avaliación dos alumnos.

Frente a un modelo educativo centrado na adquisición de coñecementos mais o u menos teóricos,
desconectados entre si en moitas ocasións, un proceso educativo, baseado na adquisición de
competencias incide, fundamentalmente, na adquisición duns saberes imprescindibles, prácticos e
integrados,  saberes que serán demostrados polos alumnos (é algo mais que unha formación
funcional).  En  suma,  unha  competencia  é  a  capacidade  posta  en  práctica  e  demostrada  de
integrar coñecementos, habilidades e actitudes para resolver problemas e situacións en contextos
diversos. De maneira moi gráfica e sucinta, chegouse a definir  como a posta en práctica dos
coñecementos adquiridos, os  coñecementos en acción, é dicir,  mobilizar  os coñecementos e as
habilidades  nunha  situación  determinada  (de  carácter  real  e  distinta  de  aquela  na  que  se
aprendeu), activar recursos ou coñecementos que se teñen (ainda que se crea que non se teñen
porque se esqueceron).

Hai un aspecto a ser resaltado, o que pode ser chamado o carácter combinado da habilidade: o
alumno, mediante o que sabe, debe demostrar que pode aplicar, pero tamén o que se pode. De
esta maneira vemos como unha competencia integra os diferentes contidos que son traballados
na aula (conceptos, procedementos e actitudes), exemplo dunha formación integral do alumno. En
suma, estamos recoñecendo que a escola non é só preparar os alumnos no coñecemento de
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coñecementos técnicos e científicos, senón tamén como cidadáns,  polo que deben evidenciar
unha serie  de actitudes cívicas  e  intelectuais,  que implican o  respecto  para cos outros ,  ser
responsable, traballo en equipo ...

Outro aspecto tamén é importante: a adquisición de competencias permite facer fronte á constante
renovación  do  coñecemento  que  se  produce  en  calquera  área  do  coñecemento.  Formación
académica do alumno ocorre na escola ao longo dun número limitado de anos, pero a necesidade
de formación de persoal e / ou profesional non acaba, de xeito que a competencia no uso, por
exemplo, a tecnoloxía da información comunicación e permitir o acceso a esta ferramenta para
obter a información que é necesaria en todos os momentos (obviamente, logo de analizar a súa
calidade).  Se  ademais  temos en  conta  que  moitas  veces  é  imposible  tratar  en  profundidade
tódolos contidos do currículo, está claro que o alumno deberá formarse nesta competencia, a de
aprender a aprender.

No libro de texto utilizado intégranse estas aprendizaxes ligadas ás competencias básicas de
forma implícita no desenvolvemento dos contidos.

No noso sistema educativo considérase que as competencias básicas que debe te-lo  alumno
cando remata a súa escolaridade obligatoria para enfrontarse ós retos da súa vida personal e
laboral son as seguintes:

 Competencia en comunicación lingüística.
 A competencia matemática.
 Competencia en coñecemento e interacción co mundo físico.
 Competencia no procesamento de información e competencia dixital.
 A competencia social e cidadá.
 Competencia cultural e artística.
 Competencia para aprender a aprender
 Autonomía e iniciativa persoal.

Pero que entendemos por cada unha desas competencias? De forma sucinta, e recollendo o mais
significativo do que establece o currículo escolar, cada unha delas aporta o seguinte á formación
persoal e intelectual do alumno:

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Implica o uso da linguaxe como un falado e comunicación escrita como unha ferramenta
de  aprendizaxe  e  de  autorregulación  do  pensamento,  emocións  e  comportamento,
contribuíndo así tamén para a creación dunha auto-imaxe positiva e fomenta as relacións
construtivos  con  si  e  co  medio  ambiente.  Aprender  a  comunicar-se,  polo  tanto,  de
establecer relacións cos demais, abordar outras culturas que teñen sentido e causar afecto
como é coñecido. En suma, esta competencia é fundamental na resolución de conflitos e
para a coexistencia pacífica. A adquisición implica unha orde da linguaxe oral e escrita en
contextos múltiples e uso funcional de, polo menos, unha lingua estranxeira.

 
 MATEMÁTICA DA cOMPETENCIA

Esta  competencia  consiste,  ante  todo,  a  posibilidade  de  utilizar  os  números  e  as
operacións  básicas,  símbolos  e  formas  de  expresión  e  razoamento  matemático  para
producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre os aspectos cuantitativos e
espaciais da realidade e para a resolución problemas relacionados coa vida diaria e no
traballo.  A súa  adquisición  está  aplicando  as  habilidades  e  actitudes  que  permiten  o
razoamento  matemático,  a  comprensión  dos  argumentos  matemáticos,  expresar  e
comunicar en linguaxe matemática integrando conceptos matemáticos con outros tipos de
coñecemento.

Oxford University Press                     MOSAIC  15



Lingua Estranxeira- Inglés 1. º ESO 

 COMPETENCIA NO COÑECEMENTO e interacción co mundo físico
É a capacidade de interactuar co mundo físico, no seu estado natural e os xerados por
acción  humana,  de  modo  a  facilitar  a  comprensión  dos  eventos,  a  previsión  das
consecuencias  e  actividade  dirixida  á  mellora  e  mantemento  das  condicións  de vida ,
doutras  persoas  e  outros  seres  vivos.  Implica  a  adquisición  do  pensamento  racional
científico  que  permite  interpretar  a  información  e  tomar  decisións  con  autonomía  e
iniciativa persoal, e empregar valores éticos na toma de decisións persoais e sociais.

 TRATAMENTO DA INFORMACION E COMPETENCIA DIXITAL
É a capacidade de buscar,  obter,  procesar  e comunicar  información e transformala en
coñecemento. Aspectos como o acceso e selección de información de usar e transmisión
en diferentes medios de comunicación,  incluíndo o uso da tecnoloxía da información e
comunicación como un elemento esencial para aprender e comunicarse. A súa adquisición
é  a  tecnoloxía  de  uso  menos  para  resolver  problemas  de  forma eficiente  e  ter  unha
actitude crítica na avaliación da información que está dispoñible.

 Social e cidadá COMPETENCIA
Esta competición permiso para vivir en sociedade, a comprensión da realidade social do
mundo  en  que  vivimos  e  ser  un  cidadán  democrático  na  sociedade  plural  de  hoxe.
Incorpora os patróns de comportamento individuais que permiten que a xente a vivir en
sociedade, relacionarse cos demais, cooperar, asumir compromisos e tratar os conflitos,
entón  adquisición-lo  se  quere  ser  capaz  de  tomar  o  lugar  dos  outros,  aceptar  as
diferenzas,  ser  tolerante  e  respectar  os  valores,  crenzas,  culturas  e  historia  persoal  e
colectiva dos outros. En suma, implica a comprensión da realidade social en que viven,
xestionar  conflitos  aplicación  de  valores  éticos  e  comprensión  dos  dereitos  e
responsabilidades dos cidadáns dunha actitude solidaria e responsable.

 CONCURSO culturais e artísticas
Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes
manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de desfrute e enriquecemento
persoal  e  consideralas  parte  do  patrimonio  cultural  dos  pobos.  En  apreciación  e
aproveitamento  de  arte  e  demais  demostracións  culturais  e  unha  actitude  aberta  e
receptiva á variedade de formas de arte preservar o patrimonio cultural común e fomentar
a capacidade creativa.
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 CONCURSO PARA APRENDER A APRENDER
Esta competencia implica, por unha banda a partir da aprendizaxe e, por outro, ser capaz
de continuar  aprendendo  de xeito  independente  e  atopar  respostas  que  satisfagan  as
esixencias do coñecemento racional. Significa, tamén, apoiar unha variedade de posibles
respostas  para  o  mesmo  problema,  e  motivación  para  buscar  esas  enfoques
metodolóxicas diferentes. Implica xestión propia busca óptica capacidade de xestionar de
forma eficiente os recursos e técnicas de traballo intelectual.

 COMPETENCIA NO autonomía e iniciativa persoal
Esta competencia refírese á posibilidade de decidir usar os propios criterios e realizar os
pasos necesarios para desenvolver a opción preferida e asumir a responsabilidade, tanto
para o persoal e as iniciativas sociais ou de traballo. A súa compra implica creatividade,
innovación, responsabilidade e crítica no desenvolvemento de proxectos individuais ou en
grupo.

Como son alcanzados cada unha das competencias esenciais por causa diso? 

Imos expoñer  os  aspectos  máis  relevantes  no noso proxecto,  a  expensas do que a  práctica
educativa diaria poida aconsellar en cada momento:

De forma sucinta, e recollendo o mais significativo do que establece o currículo escolar, cada unha
delas aporta o seguinte á formación persoal e intelectual do alumno:

A.  COMPETENCIAS BÁSICAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS COA APRENDIZAXE DA
LINGUA ESTRANXEIRA

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento desta competencia dun xeito
directo,  completando,  enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e expresivos
esta  capacidade  comunicativa  xeral.   A competencia  en  comunicación  lingüística  refírese  á
utilización  da  linguaxe  como  instrumento  de  comunicación  oral  e  escrita,  de  representación,
interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do coñecemento e de
organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. O libro de texto elixido
ofrece unha a gran variedade de actividades que fomentan a comunicación auténtica na aula, cun
desenvolvemento sistemático de habilidades e oportunidades escritas e orais para personalización

A través  dos  materiais  de  Mosaic,  os  alumnos  utilizarán  a  linguaxe  como  instrumento  de
comunicación oral e escrita que se desenvolverá a través de actividades de comprensión oral,
construción de vocabulario e coñecementos básicos de fonética.

Os alumnos usarán  a  lingua como un falado  e  comunicación  escrita  a  través  das diferentes
actividades presentadas:  música,  presentación,  práctica  e avaliación de vocabulario;  historias,
actividades de pronunciación, xogos, diálogos, etc O cadro Say it! invita a dicir novos sons e a
mellorar a práctica oral. Tamén a sección final de actividades adicionais do libro do alumno traballa
sobre esta competencia (pp. 132-134).

O vídeo interactivo ofrece aos estudantes a posibilidade de practicar a linguaxe presentada na
páxina Practical English, dende preguntar e dar información persoal, falar das actividades do seu
tempo de lecer, facer suxestións, dar opinións, preguntar información, pedir comida, ir de compras,
preguntar e dar direccións, ata realizar unha conversación telefónica ou facer plans para o fin de
semana.
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TRATAMENTO DE DIGITAL información e competencia

A tecnoloxía de información e comunicación ofrecen a posibilidade de comunicarse en tempo real
con calquera parte do mundo e tamén o sinxelo e inmediato a un fluxo constante de información
que aumenta cada día o acceso. O coñecemento dunha lingua estranxeira ofrece a posibilidade
de  comunicarse  utilizando  as  novas  tecnoloxías  creando  contextos  reais  e  funcionais  de
comunicación.  Esta  competencia  consiste  en  dispoñer  de  habilidades  para  procurar,  obter,
procesar e comunicar información e transformala en coñecemento.

Para iso disponse para o traballo en todas as unidades de:

 O iPack: material para usar en lousas dixitais que inclúe presentacións, exercicios, práctica
para efectuar diálogos, vídeos e xogos para aprender inglés dixitalmente.

 O Digital Workbook tamén ofrece actividades interactivas.
 O Oxford Online Learning Zone e recursos na  web de Oxford University Press España

con práctica interactiva, video, material de audio para os ditados do WB, etc.
 O vídeo interactivo 'Riverpark Mystery' ofrece aos alumnos unha historia multimedia intere-

sante para consolidar a súa aprendizaxe durante todo o curso.
 Actividades con vocabulario típico da linguaxe multimedia, por exemplo:

o Nas unidades Starter, 3 e 8 (p.5, p.34, p46, p.106): Os alumnos len un blog e escoi-
tan un blogger.

o Na unidade 1 (pp.17-18): Os alumnos aprenden o formato e a pronunciación das di-
reccións nun email e describen un cuarto virtual.

o Na unidade 2: Os alumnos crean un perfil persoal para unha rede social.
 O apartado Currículo Extra (Unidade 3-Páx. 125) ofrece aos alumnos información adicional

sobre dixital presentations.

Social e cidadá COMPETENCIA

As  linguas  serven  aos  falantes  para  comunicarse  socialmente,  pero  tamén  son  vehículo  de
comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira implica o coñecemento de
trazos  e  feitos  culturais  vinculados  ás  diferentes  comunidades  de  falantes  desta.  Este  feito
favorece a comprensión da realidade social en que se vive, o respecto, o recoñecemento e a
aceptación de diferenzas culturais e de comportamento, promove a tolerancia e a integración e
axuda a comprender e apreciar tanto os trazos de identidade coma as diferenzas.

Todas estas habilidades sociais traballaranse e reflectiranse no noso proxecto educativo, ao longo
de todo o curso.  En xeral as actividades de Mosaic, posto que invitan aos alumnos a traballar
cooperativamente  en  parellas  ou  en  pequenos  grupos  e  en  especial  Language  in  action,
Practical English e o video dialogue no iPack ofrecen a posibilidade de mellorar a competencia
social e cidadá. Ademais os temas das unidades e cada un dos textos promoven un sentido de
responsabilidade ética e un espírito comunitario. En concreto achamos:

 Starter Unit: classroom language ademais do nome dos países e dos seus habitantes
 Unidade 1: pedir e dar información persoal; tipos de familias e de fogares e o coidado das

mascotas.
 Unidade 2: os alumnos preparan unha reunión; ecoloxía; festas e festividades.
 Unidade 3: os alumnos fan suxestións e dan a súa opinión; tipos de escolas; produción dun ví-

deo script para presentar a súa escola a outros alumnos.
 Unidade 4:  os alumnos pregúntanse uns a outros sobre información para realizar  viaxes.

(pp.54-55)
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 Unidade 5: os alumnos realizan unha conversación telefónica; as organizacións caritativas; os
riscos e os perigos persoais que toda persoa debe encarar.

 Unidade 6: os alumnos móvense en diferentes ambientes e ordenan un menú nun restauran-
te; temas sociais na escola e na casa; os graffiti.

 Unidade 7: comprando roupa; aparencia, moda e cultura.
 Unidade 8: os alumnos preguntan e dan direccións; cambios históricos e sociais.
 Unidade 9: fan plans para o fin de semana e dan a súa opinión persoal acerca do impacto da

tecnoloxía nas nosas vidas.
 Project 2: crean un tríptico describindo o seu ámbito.
 Project 3: avalían a importancia dos obxectos nos nosos días para gardar os máis significati-

vos nunha cápsula do tempo.

CONCURSO culturais e artísticas

Esta  competencia  supón  coñecer,  comprender,  apreciar  e  valorar  criticamente  diferentes
manifestacións  culturais  e  artísticas  El  aprendizaxe  dunha  lingua  estranxeira  colabora  no
desenvolvemento desta competencia se os modelos lingüísticos que se utilizan conteñen, aínda
coas limitacións desta etapa, producións lingüísticas con compoñente cultural. Trátase, polo tanto,
dunha competencia  que facilita  tanto  expresarse e  comunicarse como percibir,  comprender  e
enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte e da cultura.

Un dos obxectivos do libro do alumno é fomentar e incrementar a comprensión cultural. As súas
seccións  están deseñadas  para  que  os  alumnos  pensen  na  súa  propia  cultura  e  establezan
comparacións cunha de fala inglesa. Esta competencia supón polo tanto coñecer, comprender,
apreciar e valorar criticamente manifestacións culturais e artísticas do patrimonio doutros pobos.

O apartado Around the world de cada unidade axuda aos alumnos a crear as súas propias ideas,
ademais a sección Warm-Up videos e Culture Videos estimula os alumnos a falar sobre os temas
presentados.
 Unidade 1: A familia Paz, as mascotas no Reino Unido.
 Unidade 2: Un día na vida dun adolescente americano, festas periódicas arredor do mundo.
 Unidade 3: As escolas arredor do mundo.
 Unidade 4: Deportes de alto risco, atraccións turísticas en Estados Unidos, Canadá e Nova

Zelandia.
 Unidade 5: Unha exposición destinada á caridade, o perfil dun fotógrafo, un grupo de músicos

sudafricanos.
 Unidade 6: L.A, camións de comida, comida na rúa, arte nas rúas.
 Unidade 7: moda en Camden Town; vivir nun centro espacial norteamericano.
 Unidade 8: Dubái; Canterbury unha cidade romana no Reino Unido.
 Unidade 9: tecnoloxía; unha festa nunha cidade escocesa.

A sección Did you know...? de cada unidade axuda aos alumnos a comprender outros países e a
outras culturas.
 Starter Unit: English around the world (p.5)
 Unidade 4: turismo en España (p.49)
 Unidade 6: unha perspectiva histórica sobre a arte nas rúas.(p.73)
 Unidade 7: a historia dos zapatos.(p.86)
 Unidade 9: JK Rowling, autora de Harry Potter (p.115)

Esta competencia tamén se desenvolve noutros apartados do libro do alumno como en Language
in action e nas actividades de speaking and writing nas cales se suxire aos alumnos que expoñan
as súas opinións de forma creativa. Así os alumnos na:

 Unidade 1: falan acerca da súa casa ideal. (p.20)
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 Unidade 2: escriben acerca dunha festa típica da súa rexión. (p.27)
 Unidade 3: infórmanse e logo escriben acerca de escolas da súa rexión ou país. (p. 29)
 Unidade 4: infórmanse e logo escriben acerca das características e das atraccións que hai

no seu lugar de residencia. (p.55)
 Unidade 5: escriben acerca do seu fin de semana soñado. (p.63)
 Unidade 6: infórmanse e logo escriben acerca do seu tipo de música favorito (p.65)
 Unidade 7: infórmanse e logo escriben acerca de artistas na rúa, (p.77) e dan a súa opi -

nión ao respecto das modas e os vestidos. (p.91)
 Unidade 8: infórmanse e logo escriben acerca dunha historia romana. (p.103)
 Unidade 9: escriben acerca do seu libro favorito (p.111) e fan predicións sobre o futuro

(p.115).

CONCURSO PARA APRENDER A APRENDER

A aprendizaxe  dunha  lingua  estranxeira  rendibilízase  enormemente  se  se  inclúen  contidos
directamente relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, identificando como aprenden
mellor e que estratexias os fan máis eficaces. Isto comporta a conciencia daquelas capacidades
que entran en xogo na aprendizaxe como a atención, a concentración, a memoria, a comprensión,
a expresión lingüística e a motivación do logro entre outras.

En todas as unidades do proxecto os alumnos desenvolverán destrezas e aprenderán estratexias
e habilidades que lles farán conscientes do que saben e do que é necesario aprender, como por
exemplo a observación visual e auditiva, a memoria a través da repetición, a concentración e a
reflexión no traballo, a capacidade de elixir e opinar por eles mesmos, a organización e o método
a través das rutinas, a disciplina e os hábitos de estudo para a consecución das metas e logros.
Ao reflexionar sobre a propia aprendizaxe identificarán como aprender mellor e que estratexias os
fan máis eficaces e favorecerase a autonomía e iniciativa persoal así como a toma de decisións
racional  e  criticamente.  En  síntese,  conciencia,  xestión  e  control  das  propias  capacidades  e
coñecementos.

Esta competencia desenvólvese no cadro Learn it! de cada unidade. 

 Unidades 1, 4 e 8:  confusing words: parents, brothers and sisters (p.11),  journey, trip, travel
(p.52); only, alone, lonely (p.100).

 Unidades 2 e 7:  collocations: play football, go swimming, do karate (p.28); they are on sale,
they are for sale, they are in the sale (p.93)

 Unidades 5, 6, 8 e 9: false friends: cook, cooker, kitchen (p.67), ham, jam (p.72), bookshop, li-
brary, car park, directions (p.105), story, history (p.114)
 

Esta competencia tamén se pode practicar no Workbook, onde os alumnos avaliarán o seu propio
progreso mediante a self-evaluation do Review que atoparán ao final de cada unidade.
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B.  Competencias  Básicas  non  directamente  relacionados  coa  aprendizaxe  LINGUA
estranxeira

MATEMÁTICA DA cOMPETENCIA

Utilizar  os  números e  as  súas operacións básicas,  os  símbolos  e  as  formas de  expresión  e
razoamento  matemático  para  producir  e  interpretar  informacións,  para  coñecer  máis  sobre
aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados coa vida
diaria.  Forma parte  da  competencia  matemática  a  habilidade  para  interpretar  e  expresar  con
claridade e precisión informacións, datos e argumentacións.

En moitas das unidades preséntanse datos que os alumnos deben analizar para sacar as súas
propias conclusións e utilizar a información extraída de forma axeitada á tarefa que se solicita. Por
exemplo,  analizar  información  nas  seccións  de  Reading  e  presentar  datos/  argumentos  nas
tarefas de Writing. Así por exemplo na:

 Starter unit: os alumnos usan fraccións e decimais para indicar as horas.(p.8)
 Unidade 1: Os alumnos len os números de teléfono e porcentaxes.(pp.14,17)
 Unidade 4: deben predicir o significado dalgunhas cifras, recoñecer a velocidade e a altura e

calcular os prezos do custo dunha viaxe.(pp.47,52,55)
 Unidade 6: Os alumnos deben calcular a factura dun restaurante.(p.79)
 Unidade 7: Os estudantes manexan prezos e calculan reducións nos custos. (pp.92-93)
 Unidade 8: Os alumnos manexan datas históricas sinaladas BC/AD. (pp.100,103)

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO e interacción co mundo físico

Esta competición, e para o coñecemento do corpo humano, a natureza ea interacción de homes e
mulleres con ela, pode racionalmente as consecuencias de un ou outro estilo de vida e tomar
decisións  sobre  a vida física  e  mental  saudable  un ambiente social  saudable  e  segura.  Eles
forman parte  do O uso  responsable  dos recursos naturais,  protección  do medio  ambiente,  o
consumo racional e responsábel, ea protección de individual e colectiva como elementos clave
para a calidade de vida para as persoas de saúde. 

Ao longo do curso trátanse diversos temas relacionados co coñecemento e a interacción co mun-
do físico, como poden ser os recadros 'Did you know...?' que ofrecen detalles acerca do mundo
da ciencia e a tecnoloxía:
 Unidade 1: acerca dos animais en Australia (p.10)
 Unidade 2: como dormen os elefantes (p.22)
 Unidade 4: os efectos do fróo nos teléfonos móbiles.(p.50)
 Unidade 7: onde adestran os astronautas e o por que. (p.90)
 Unidade 8: acerca das formigas (p.98)
 Unidade 9: infraestruturas en Gran Bretaña antes dos romanos.(p.102)

No apartado Curriculum Extra CLIL worksheets trabállase esta competencia a partir de diversas
áreas, así na:
 Unidade 1: Bioloxía: animais vertebrados e invertebrados. (p.123)
 Unidades 2, 4: Xeografía: zonas climáticas, (p.124) e estudo da conca dun río. (p.126)
 Unidade 7: Ciencia: o sistema solar (p.129)
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Autonomía e iniciativa persoal

A adquisición desta competencia implica creatividade, innovación, responsabilidade e crítica no
desenvolvemento de proxectos individuais ou en grupo. A medida que os alumnos van adquirindo
vocabulario e estruturas da nova lingua, vólvense máis autónomos. 

Mosaic pon especial énfase en conseguir resultados efectivos na aprendizaxe da lingua
inglesa, polo tanto ofrece moitas posibilidades en cada unha das actividades para que
todos os alumnos traballen de forma autónoma, asuman riscos e teñan a necesidade de
expresarse creativamente.

Nas actividades de expresión oral invítase aos alumnos a expresar as súas opinións persoais, a
contrastar as súas ideas e a compartir e a organizar o traballo en grupo, así nas unidades 1 (páx.
17), 2 (p.29), 6 (p.79), 7 (p.93), 8 (p.105), 9 (pp. 117,122) os alumnos inventan o contexto para
producir o seu propio role play e as súas conversacións.
Ademais na:
 Unidade 1: os alumnos expresan a súa opinión acerca das casas doutras persoas (p.12).
 Unidades 2 e 4: os alumnos expresan a súa opinión acerca do tempo libre e dan razóns.

(p.23, p.46)
 Unidades 1-9: os alumnos completan as tarefas de expresión oral por parellas ou en grupos

reducidos.
 

Os alumnos teñen a posibilidade de desenvolver en grupo diferentes traballos (proxectos) despois
de realizar as unidades 3,6 e 9 de traballar en cooperación e de estender os seus coñecementos
máis alá da aprendizaxe dunha lingua.

 Project 1: Writing - 'This is me!' no que se realiza un poster presentando aos seus
amigos e posteriormente avaliando os posters que realizaron os seus compañeiros.
(pp.44-45)

 Project 2: Group work- ‘This is where we live!’ no que os alumnos se informan e reali-
zan un tríptico para promover a zona onde viven. Logo compárano co que fixeron os com-
pañeiros e avalían o seu traballo tomando ideas acerca do leaflet que estea mellor. (pp.82-
83)

 Project 3: Speaking-' My time capsule' no cal os alumnos realizan unha presenta-
ción multimedia especificando os obxectos importantes hoxe en día para dalos a
coñecer nun futuro próximo. A avaliación supón un crecemento persoal en canto a ob-
servar que presentacións se fixeron máis interesantes, máis amenas, máis comprensibles
e máis claras.(pp.120-121)

Nunha competencia non hai coñecementos que só se adquire nun determinado tema e só serven
para iso (especialmente neste e neste). Con todo o que o alumno aprende nas diferentes materias
(e non só na institución escolar) constrúe unha bagaxe cultural e de información que debe servirlle
para o conxunto da súa vida, que debe ser capaz de utilizar en momentos precisos e en situacións
distintas (a linguaxe é, a estes efectos, paradigmática). Polo tanto, calquera destas competencias
se pode alcanzar se non en todos, por suposto na maioría das disciplinas do currículo e tamén
porque en todos estes temas poden utilizar e aplicar estas habilidades, independentemente de
onde foron adquiridos  (transversalidade).  Ser  competente debe ser  garantía  de ter  alcanzado
determinadas  aprendizaxes,  pero  tamén  permitirá  alcanzar  outras,  tanto  na  propia  institución
escolar  como fóra  dela,  garantía  da súa aprendizaxe  permanente  (ou,  neste  caso,  capaz de
comunicarse en situacións moi diversas, algunhas das cales o propio alumno nin sequera pode
considerar aínda que terá que facelo).
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Dito isto, claramente hai unha interrelación evidente entre os distintos elementos do currículo, e
hai que resaltar, a fin de utilizar correctamente os materiais curriculares utilizados no proceso de
ensino-aprendizaxe. Cando nun programa didáctico así, os obxectivos dunha unidade formulada
(como os criterios de avaliación, en termos de capacidade) están indicados, sábese que estes
determinan a elección do contido ou outra, do mesmo xeito sendo criterios de avaliación indicados
que demostren que o alumno acade ou non chegar a eles. Polo tanto, os criterios de avaliación
permiten  unha  interpretación  dobre:  por  unha  banda,  aqueles  relacionados  ao  conxunto  de
aprendizaxe como un alumno, é dicir, haberá uns criterios de avaliación especialmente vinculadas
a conceptos, outros a procedementos e outros a actitudes porque cada un destes contidos han de
ser avaliadas porque foron traballados na aula e son probado en diferentes épocas de aplicación
da avaliación continua; e en segundo lugar, haberá criterios de avaliación que foron formuladas
máis na súa relación coas competencias básicas. 

A avaliación de competencias básicas é un modelo diferente de avaliación criterios de avaliación,
tanto porque se aplica en diferentes etapas doutras avaliacións, e xa que o seu obxectivo, aínda
que complementarios,  é diferente.  Se asumimos que as competencias básicas suponen unha
aplicación real e práctica de coñecementos, habilidades e actitudes, a forma de comprobar ou
avaliar se o alumno as adquiriu é reproducir situacións máis reais posibles de aplicación, e nesas
situacións o común é que o alumno se sirva desa bagaxen acumulada (todo tipo de contidos) pero
responda,  sobre  todo,  a  situacións  prácticas.  Así,  cando  se  avalía  competencias  Estamos
avaliando,  pero  non  exclusivamente,  avaliando  procedementos  e  actitudes,  polo  que  nos
relacionamos cos criterios de avaliación que son máis procedimentais e atitudinais.

DESCRITORES

As competencias básicas son moi xenéricas, polo que para acadar que nos sirvan como referente
para a acción educativa e para demostra-la competencia real do alumno, debemos concretalas
moito máis, desglosalas, e isto é o que chamamos descritores. Os descritores para esta materia e
este ciclo son os que se indican a continuación: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL)

Descritores
CL1. ESCOITAR

CL1.1. Recoñece e recorda as palabras clave dunha exposición oral dun tema específico coñecido.

CL1.2. Comprende a idea xeral de textos orais, emitidos cara a cara ou por medios audiovisuais sobre asuntos cotiáns, nos que se
fala devagar e con claridade. 

CL1.3. Comprende as informacións específicas máis relevantes de textos orais, emitidos cara a cara ou por medios audiovisuais
sobre asuntos cotiáns, nos que se fala devagar e con claridade.

CL2. FALAR

CL2.1. Reproduce a pronunciación, ritmo e acentuación da lingua estranxeira.

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

CL2.3. Produce textos cohesionados e coherentes.
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CL3. CONVERSAR

CL3.1. Reproduce as fórmulas habituais e culturais que se empregan na comunicación interpersoal na aula.

CL.3.2. Comunícase oralmente participando en conversacións e en simulacións sobre temas coñecidos ou traballados previamente.

CL3.3.Interactúa oralmente en lingua estranxeira co profesorado ou cos compañeiros sobre temas de interese persoal e tarefas de
clase.

CL4. LER

CL4.1.Recoñece a idea xeral de textos escritos adecuados á súa idade, con apoio de elementos textuais e non textuais, sobre
temas variados e outros relacionados con algunhas materias do currículo.

CL4.2.Extrae información específica de textos escritos adecuados á idade, con apoio de elementos textuais e non textuais, sobre
temas variados e outros relacionados con algunhas materias do currículo.

CL4.3 Le textos de certa extensión apropiados á súa idade, intereses e nivel de competencia con axuda do dicionarios.

CL5. ESCRIBIR

CL5.1. Escribe palabras respectando as regras de ortografía.

CL5.2. Escribe frases coa orde sintagmática correcta.

CL5.3.Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando as estruturas, as funcións e o léxico axeitados, así como algúns
elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, e respectando as regras elementais de ortografía e de puntuación.

2. A competencia matemática (CM)

Descritores
CM1. Coñece, utiliza e relaciona os números na lingua estranxeira.

CM2. Obtén información de forma empírica.

CM3. Resolve encrucillados, crebacabezas ou sopas de letras.

3. Competencia en coñecemento e interacción co mundo físico (FMI)

Descritores
Depende de cada unidade. Exemplo:

IMF1. Mostra interese por coñecer algúns elementos culturais ou xeográficos.

4. Procesamento de datos e competencia dixital (CD)

Descritores
CD1.Obtén información relevante en Internet ou noutros soportes sobre feitos ou fenómenos previamente delimitados.

CD2. Usa de forma guiada as tecnoloxías da información e a comunicación para buscar información.

5. A competencia social e cidadá (Ourense)

Descritores
SC1. Demostra interese por outras culturas.

SC2. Relaciona a cultura da lingua estranxeira coas súa propia.

SC3 Acepta e practica as normas de convivencia establecidas.

SC4 Traballa en parellas e grupos aceptando o seu papel neses agrupamentos.
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6. Competencia cultural e artística (CA)

Descritores
CA.1.Identificar algúns elementos culturais típicos de países e culturas onde a lingua obxecto de aprendizaxe é falada.  

C.A.2 Demostra valores de iniciativa, creatividade de imaxinación.

CA.3 Aprecia, goza e participa nas actividades relacionadas cas biografías de personaxes famosos e interesantes para a súa idade.
 

7. Aprender a aprender (AA)

Descritores
AA1.Utiliza o coñecemento dalgúns aspectos formais do código da lingua estranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonoloxía), en diferentes
contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaxe.

AA2.Aplica os coñecementos do sistema lingüístico específicos da lingua estranxeira (fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais)
para que as producións de textos orais sexan correctas.

AA3. Identifica e xestiona algunhas estratexias utilizadas e materiais ofrecidos polo libro de texto para progresar na aprendizaxe.

8. Autonomía e iniciativa persoal (AIP)

Descritores
AIP1.  Utiliza  o  coñecemento  dalgúns  aspectos  formais  do  código  da  lingua  estranxeira  (morfoloxía,  sintaxe  e  fonoloxía),  en
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección das producións propias e para comprender mellor as
alleas.

AIP2.Utiliza procesos de autoavaliación

AIP3.Utiliza as estratexias adecuadas para facilitar a continuidade da comunicación.  

AI4. Comunícase oralmente participando en conversacións e en simulacións sobre temas coñecidos ou traballados previamente.  

5. ATIVIDADES, ATENCIÓN Á DIVERSIDADE, AVALIACIÓN E AVALIACIÓN DE COM-
PETENCIAS

ACTIVIDADES

1. Detección de coñecementos previos
Ao principio do curso, e para adecuar o ensino ás características e necesidades específicas dos
alumnos  e  alumnas  do  grupo,  a  actividade  docente  iníciase  mediante  o  intercambio  de
coñecementos  previos  coa  Starter  unit,  unidade  que  recolle  aspectos  básicos  da  lingua  que
convén recordar e/ou reciclar.

2. Warm-up
Trátase  de  activar  os  coñecementos  previos  dos  alumnos.  Isto  adóitase  facer  a  través  de
actividades  de  Warm-up  nas  que  se  dan  oportunidades  de  expoñer  as  experiencias  e
coñecementos anteriores a través de:
 "chuvia de ideas" para que os alumnos expresen o que saben sobre os contidos conceptuais

que se integran na unidade didáctica,
 predición de contidos e dedución a partir da visualización, comentario de imaxes. 
 visionado dun video para anticipar os contidos da unidade
 tarefas de predición,
 breves discusións, 
 cuestionarios, etc.
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3. Desenvolvemento
Cada unha das unidades do método está destinada a facilitar a adquisición, fixación, evolución e
mellora das diversas destrezas que conforman a maior parte de competencia da lingua inglesa. A
aprendizaxe desta etapa da ESO supoñerá pois promover, reforzar e fixar a autonomía e as capa-
cidades do alumnado co fin de perfilalas con maior precisión. Para o desenvolvemento destas ca-
pacidades o método proporciona unha serie de actividades útiles para cada unha das habilidades
que se van traballar. Estas actividades de desenvolvemento refírense a:

- O vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais que se desenvolven na unidade
didáctica, contextualizado mediante a lectura e/ou audición de textos (Vocabulary and Rea-
ding; Vocabulary and Listening), coas conseguintes actividades de comprensión lectora e/ou
auditiva.

- As estruturas gramaticais (Grammar).
- O coñecemento  de  aspectos  culturais  mediante  a  comprensión  dun  texto  oral  ou  escrito

(Around the World).
- Os sons ou aspectos fonéticos que requiren atención (cadro Say it!).
- A comprensión e a expresión oral da lingua en todas as súas vertentes (Practical English).
- A comprensión e a expresión escrita (Writing).

Cada unidade, pois, enfoca o contido léxico e gramatical cara á súa utilidade como instrumento ou
ferramenta de comunicación: a linguaxe entendida como función social.  Do mesmo xeito que na
interacción social facemos un uso integrado das diferentes destrezas da lingua, este método pre-
senta un tratamento da lingua que integra as diferentes destrezas ou skills de forma natural. Desta
forma motívase o alumno posto que durante o desenvolvemento das leccións e ao final de cada
unidade verá que poderá utilizar eficazmente a linguaxe estudada para realizar as funcións comu-
nicativas que corresponden e cuxo resultado adoita ser un incremento non só da competencia
senón da propia autoestima.

Con todo iso, formúlase un parámetro de traballo ben definido cuxa estrutura consiste nunha
serie de seccións constantes en cada unha das unidades.

Un factor moi importante a ter en conta respecto a Mosaic é que cada unidade engloba un tema
xeral que se divide en sub-temas que axudan a captar a atención do alumnado; deste xeito
promóvese unha aprendizaxe dos contidos presentados ameno e motivador. Así, por exemplo, na
unidade  6,  Street  life,  o  tema xeral  é  food  and  drink,  shopping  and  markets.  O  tema xeral
preséntase no texto Street  food e  ao longo da unidade evoluciona nos seguintes subtemas:
diferentes artigos que se poden encontrar en The Camden Market, a arte na rúa en Street Art
London (desenvolvido na sección Curriculum extra correspondente á unidade, Focus on Art and
Design), a functional language necesaria para interactuar nun restaurante e a elaboración dunha
receita de cociña. Con este tratamento temático ramificado Mosaic consegue que o alumnado
interiorice os contidos de cada unidade dunha forma expansiva, progresiva e amena, lonxe da
monotonía.

4. Reforzo
O proxecto parte do recoñecemento de que en toda clase hai alumnos/as con diferentes estilos e
ritmos de aprendizaxe e diferentes niveis de motivación, ao tempo que persegue o obxectivo de
que todo alumno/a participe no proceso de aprendizaxe con plena satisfacción e alcance o éxito
de acordo ao seu nivel de capacidade e interese.

O profesor ou profesora decidirá se sería conveniente reducir o número de sesións dedicadas a
realizar algunhas destas actividades co fin de realizar outras distintas que axuden ao desenvolve-
mento dunha determinada destreza lingüística.
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A  diversidade  de  exercicios  e  actividades  utilizados  nos  materiais  posibilita  que  todos  os
alumnos/as poidan encontrar algún que estea de acordo co seu estilo e ritmo de aprendizaxe.
Certo tipo de actividade é deliberadamente máis sinxelo, de tal maneira que todos os alumnos/as
sexan capaces de levar a cabo a actividade con éxito. Ser capaces de levar a cabo con éxito
pequenas actividades,  como copiar  listas  de palabras,  constitúe  un factor  importante  para os
alumnos de asimilación máis lenta, ao contribuír de xeito importante a aumentar a confianza en si
mesmos como aprendices de linguas estranxeiras.

As actividades de reforzo repasan e consolidan os contidos do curso sen engadir novos: 
 Actividades opcionais no Teacher's Guide.
 Páxinas Language summary e Review ao final de cada unidade no Student's Book.
 As actividades propostas no Tests and Teacher's Resources multi-ROM:

- Grammar + Vocabulary (1 star – Basic)
- Grammar + Vocabulary (2 stars – Revision)

 As actividades propostas no Workbook 
 As seccións de referencia e práctica do WB:

- Grammar reference + Grammar practice
- Vocabulary reference + Vocabulary practice
- Irregular verb list 

- As seccións de referencia e práctica do SB:
- Pronunciation practice 
- Irregular verb list 

 Os 3 Projects do SB, un cada tres unidades:

5. Ampliación
Segundo se considere oportuno, e conforme aos criterios do profesor, pode dedicarse algunha se-
sión a actividades específicas de ampliación, as cales serán organizadas segundo o seu criterio,
dependendo das necesidades educativas dos alumnos e dos diferentes ritmos de aprendizaxe.

As actividades de ampliación estenden os contidos do curso:

 A guía do mestre (Teacher’s guide) conta con exercicios extra (Optional activities).
 As actividades intercurriculares propostas no SB (Focus on...):
 As actividades propostas no Tests and Teacher's Resources multi-ROM:

- Grammar + Vocabulary (3 stars – Extension)
- Communicative pair work worksheets
- Drama 
- Cross-curricular extension worksheets 

 As  actividades  propostas  no  Natural  Sciences  for  ESO  1  &  2  para  ensinar  Ciencias  da
Natureza a través da lingua inglesa.

6. De avaliación
A avaliación da aprendizaxe en Educación Secundaria será continua e formativa. O profesor deci-
dirá, ao termo do curso, se o alumno ou a alumna superou os obxectivos desta, tomando como re-
ferente fundamental os criterios de avaliación e avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado coma
os procesos de ensino.

6.1. Procedementos

 Observación sistemática do traballo e da participación do alumno en clase.
 Intercambios orais: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates e postas en común
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 Realización de exercicios específicos que respondan aos diversos obxectivos programados na
unidade didáctica.

 Revisión e análise das actividades e traballos realizados.
 Observación da actitude e comportamento dos alumnos.
 Proba específica de avaliación da unidade didáctica.

6.2. Actividades

As actividades de avaliación poderían clasificarse en varios niveis:

- Actividades de avaliación formativa, onde o profesor avaliará o traballo continuado dos alumnos
e medirá o seu progreso a través da observación e comprobación da realización de activida-
des como: 

 Exercicios do Workbook 
 Exercicios da páxina Review, ao final de cada unidade no Student's Book
 Páxinas Review, co apartado Cumulative review, ao final de cada unidade no Workbook.

- Actividades que avaliación sumativa coa realización das diversas actividades de
avaliación referidas no Tests and Teacher's Resources multi-ROM:
 9 Unit tests, 3 levels: Basic, Standard, Higher and Speaking Test e Audio Test (mp3).
 3 End-of-term tests,  3 levels:  Basic,  Standard,  Higher and Speaking Test  e Audio Test

(mp3).
 1 End-of-year test, 3 levels: Basic, Standard, Higher and Speaking Test e Audio Test (mp3).

- Actividades de autoavaliación e autoestudo, nas que o alumno se Inicia en estrate-
xias de auto-avaliación dos seus coñecementos e destrezas e auto-corrección das pro-
ducións orais e escritas realizando os exercicios das seccións Review do SB e do WB.

7. Complementarias
Este tipo de actividades entre as que se incluirán: saídas culturais, asistencia a obras de teatro en
inglés,  conmemoración  de  festividades  características  da  sociedade  anglosaxona  etc.,  serán
deseñadas polo equipo de profesores do departamento de inglés de cada centro.

A atención á diversidade

As actividades de reforzo e extensión permiten dar  una atención individualizada aos alumnos
segundo as súas necesidades e ritmo de aprendizaxe. En noso proxecto se incluyen ideas en
todas as leccións para que o profesor responda as diversas situacións que surgen na aula.

En canto ao material destinado ao alumno, o Student's book propón en cada unidade actividades
para  os  alumnos  que  rematan  antes  que  o  resto,  diferenciadas  do  resto  de  actividades.  No
Workbook inclúense actividades en tres niveis: básico, estándar e superior. Para aqueles alumnos
que  necesitan  repasar  a  gramática,  o  Workbook  tamén  contén  cadros  gramaticais  coa
correspondente explicación, así como exercicios de práctica adicional.

Entre  os  materiais  para  o  profesor,  a  Teacher's  Guide  propón  actividades  de  reforzo  e
consolidación para os alumnos así como notas para o profesor, consellos didácticos, para afrontar
as diferentes  expectativas  do alumnado,  así  como o solucionario  de todas as  actividades do
Student's book e o Workbook.

No Tests and Teacher's Resources multi-ROM, un dos seus compoñentes, o profesor dispón de
páxinas fotocopiables e imprimibles de actividades de gramática e vocabulario por unidade a tres
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niveis  distintos  de  dificultade.  Tamén  dispón  dunha  Communicative  pairwork  worksheet  por
unidade para realizar a práctica oral e dunha Cross-curricular extension worksheet por unidade
relacionada coa sección Focus on... do Student's book. O profesorado contará temén con 1 test
para cada unidade, para final de trimestre e curso, todos eles a tres niveis de dificultade.

Finalmente, o profesor dispón dun material específico para a Atención á diversidade, o 1000 +
Activities  for  Mixed  Ability  multi-ROM,  con  multitude  de  recursos  e  actividades  que  permiten
traballar  os  principais  contidos  curriculares  (gramática,  vocabulario  e  todas  as  destrezas
lingüísticas) cos alumnos que presenten maiores dificultades. 

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS
(O departamento  describirá  e  detallará  aquí  os  criterios  e  procedementos  específicos  se  fose  necesario.  Aqueles
departamentos que non teñen este tipo de alumnado non terán esta sección)

As adaptacións se centrarán en:

Tempo e ritmo de aprendizaxe
Metodoloxía máis personalizada
Reforzar as técnicas de aprendizaxe
Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes
Aumentar a atención orientadora

a) Para os alumnos superdotados, será indicado o contido de material de extensión.

b) Para os alumnos con dificultades de aprendizaxe, os contidos de procedementos e actitudes é
a  prioridade,  coa  integración  social,  incapaz  de  alcanzar  progresos  suficientes  nos  contidos
conceptuais. Hai que insistir nos contidos instrumentais ou en materiais considerados como tais.
Estas adaptacións son significativas (probablemente implicar a eliminación de contidos, obxectivos
e, en consecuencia, dos criterios de avaliación, que poderían ser considerados esenciais). Cando
as adaptacións non són o suficiente temos a diversificación curricular, por meio do cal un alumno
ou alumna podería deixar de cursar parte do tronco común da etapa e empregar este tempo en
outro  tipo  de  actividades  educativas,  ben  como as  ofertas  en  espazos  opcionais,  ben  como
actividades deseñadas especialmente para el/ela, que poderían cursar dentro ou fóra do centro.
Este/a alumno/a seguiria tendo en todo momento como referencia os obxectivos xerais da etapa,
pero accedería a eles a través doutro tipo de contidos e actividades.
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A aprendizaxe  do  alumno  debe  ser  avaliada  sistemática  e  periodicamente,  tanto  para  medir
individualmente os coñecementos e competencias adquiridas como para, e por el, introducir no
proceso educativo cantas sexan precisas si  la  situación o requiere (cando a aprendizaxe dos
alumnos  non  responden  para  que,  a  priori,  non  se  espera  deles).  Ademais  desa  avaliación
sumativa,  que  tendemos  a  identificar  coas  finais  de  avaliación  e  de  curso  (ordinaria  e
extraordinaria, cando procedan), haberá outras avaliacións, como a inicial (non cualificada) e a
final e, sobre todo, a continua ou formativa, aquela que se realiza ao longo de todo o proceso de
ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e que insiste, polo tanto, no carácter orientador e de diagnóstico
do ensino.

No caso de avaliación formativa, serán a observación e o seguimento sistemático do alumno, é
dicir, se tomarán en consideración todas as producións para o desenvolvemento, tanto de carácter
individual como grupal:  traballos escritos, presentacións orais e debates, actividades de clase,
lecturas e resumos, investigacións,  actitude de aprendizaxe, precisión en la expresión e auto-
avaliación  entre  outros.  E  a  avaliación  sumativa,  as  probas  escritas  trimestrales  e  as  de
recuperación (e final de curso, se o alumno non tiver recuperado alguna, e extraordinaria, no caso
de obter unha clasificación insuficiente na ordinaria final de curso). En todo caso, os procesos de
avaliación  serán variados,  de forma que  puedan  adaptarse a  flexibilidad que  esixe  a  própria
avaliación. As calificacións que obteña o alumno nas probas de recuperación, ordinaria final de
curso (no caso de non ter superado algunha das avaliacións trimestrais) e extraordinaria, poderán
ser cualificadas unha nota superior a Suficiente.

Coma criterios de cualificación para establece-las notas en cada unha das tres avaliacións nas
que se organiza o curso e na ordinaria final de curso e na extraordinaria de setembro, as probas
escritas ponderarán un 40%, os traballos un 20%, as lecturas e as actividades diarias da clase un
40%, é dicir, teranse sempre en conta as cualificacións das actividades realizadas polo alumno ó
longo  de  todo  o  curso  escolar  (avaliación  continua),  coa  excepción  daqueles  alumnos  que
perderan o  dereito  á  avaliación por  un  número excesivo  de faltas  de  asistencia  a  clase  sen
xustificar.  En tal caso a cualificación final só terá en conta a nota final da proba escrita. Esta
múltiple  ponderación respnde  ó  feito  de  que se pretende  avaliar,  é  dicir,  medir,  todo  tipo  de
contidos traballados na clase ó longo do curso (conceptuais, procedementais e actitudinais). Os
alumnos serán informados destas decisións ó comezo de curso.

AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS

Na Táboa de Avaliación de competencias no Anexo II deste documento, indícanse, en cada unha
das  competencias  básicas,  os  distintos  descritores  empregados  para  analizar  as  distintas
aprendizaxes  que  integra  esta  materia  para  que  poidan  ser  avaliados  nas  tres  avaliacións
trimestrais do alumno, así como nas finais (ordinaria e, se procede, extraordinaria). Desta forma
tense unha visión global  das aprendizaxes que logra o alumno así  como das que aínda non
alcanzou.

6. CURRICULUM

O Real Decreto 1631/2006 de 29 de decembro, aprobado polo Ministerio de Educación e Ciencia
(MEC)  establece  as  ensinanzas  mínimas  da  Educación  Secundaria  Obrigatoria  como
consecuencia da implantación de Lei Orgánica de Educación (GABE).

Neste apartado, no que se reproduce o currículo oficial vixente nesta comunidade, optamos por
indicar algunhas das interrelacións que se producen entre os diferentes elementos do currículo
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desta materia e curso, xa que consideramos que son válidas para ter unha visión de conxunto da
forma en que cada un deles intervén na actividade educativa.

Deste modo, establecemos a interrelación entre os obxectivos de ESO e os obxectivos desta
materia neste curso -os que contribúen á adquisición daqueles- os obxectivos da materia que total
ou parcialmente poden lograrse neste curso e os criterios de avaliación deste curso.

Obxectivos da etapa e deste curso mediante esta materia

As exixencias e necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes no eido escolar,
preparando ós alumnos e alumnas para vivir  nun mundo progresivamente mais internacional,
multicultural  e  multilingüe  á  vez  que  tecnolóxicamente  mais  avanzado.  O  noso  país  atópase
comprometido  como  membro  da  Unión  Europea  no  fomento  e  coñecemento  doutras  linguas
comunitarias, tal como se recolle nun dos obxectivos da Estratexia de Lisboa. Pola súa parte, o
Consello  de Europa no Marco de Referencia Común Europeo para a aprendizaxe de linguas
estranxeiras, establece directrices tanto para a aprendizaxe de linguas coma para a valoración da
competencia nas diferentes linguas dun falante.  Estas pautas foron un referente clave para a
elaboración do CURRÍCULO DA AREA.

Os obxectivos desta etapa educativa, formulados en termos de capacidades que deben alcanzar
os alumnos, son os seguintes:

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

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

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

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

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

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

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

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, no caso de
que houbese, na lingua cooficial  da Comunidade Autónoma, textos e mensaxes complexas,  e
iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.
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i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais,
así como o patrimonio artístico e cultural.

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

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

Contribución desta área para a adquisición de competencias básicas

No Real  Decreto  1631/2006,  de ensinanzas  mínimas,  indícase  a  forma en  que  esta  materia
contribúe  ao  proceso  de  adquisición  das  competencias  básicas,  polo  que  recollemos
expresamente o lexislado.

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe á adquisición da competencia en comunicación
lingüística  de  xeito  directo,  completando,  enriquecendo  e  enchendo  de  novos  matices
comprensivos  e  expresivos  esta  capacidade  comunicativa  xeral.  Unha  aprendizaxe  da  lingua
extraese  baseado  no  desenvolvemento  de  habilidades  comunicativas,  contribuirá  ao
desenvolvemento desta competencia básica no mesmo sentido que o fai a primeira lingua. 

A achega da lingua estranxeira ao desenvolvemento desta competencia é primordial no discurso
oral ao adquirir as habilidades de escoitar, falar e conversar, unha relevancia singular nesta etapa.
Así mesmo, a aprendizaxe da lingua estranxeira, mellora a competencia comunicativa xeral ao
desenvolver a habilidade para expresarse, oralmente e por escrito, utilizando as convencións e a
linguaxe apropiada a cada situación, interpretando diferentes tipos de discurso en contextos e con
funcións diversas. Por outra parte, o recoñecemento e a aprendizaxe progresiva de regras de
funcionamento do sistema da lingua estranxeira, a partir das linguas que se coñecen, mellorará a
adquisición desta competencia.

A partir  da adquisición da linguaxe,  este convértese en vehículo do pensamento humano,  en
instrumento para a interpretación e representación da realidade e na ferramenta de aprendizaxe
por  excelencia.  Esta  materia  contribúe ao desenvolvemento  da competencia  para aprender  a
aprender posto que favorece a capacidade lingüística xeral conferíndolle novas potencialidades e
recursos diferentes para a comprensión e expresión, facilitando ou completando a capacidade de
alumnos e alumnas para interpretar  ou representar a realidade e así  construír coñecementos,
formular hipótese e opinións, expresar e analizar sentimentos e emocións. 

Esta materia é ademais un bo vehículo para o desenvolvemento da competencia social e cidadá.
As linguas serven aos falantes para comunicarse socialmente, forman parte da cultura común das
diferentes comunidades e nacións. Pero, tamén en boa medida, son vehículo de comunicación e
transmisión cultural, e favorecen o respecto, o interese e a comunicación con falantes doutras
linguas  e  o  recoñecemento  e  a  aceptación  de  diferenzas  culturais  e  de  comportamento.  O
intercambio de información persoal axuda a reforzar a identidade dos interlocutores. Por outro
lado, en lingua estranxeira é especialmente relevante o traballo en grupo e en parellas e, a través
destas interaccións,  apréndese a  participar,  a  expresar  as  ideas propias  e  a  escoitar  as  dos
demais, desenvólvese a habilidade para construír diálogos, negociar significados, tomar decisións
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valorando as achegas dos compañeiros, conseguir acordos, e, en definitiva, favorécese aprender
de e cos demais.

As competencias últimos actualmente directamente relacionado á competencia no procesamento
de  información  e  competencia  dixital.  A tecnoloxía  de  información  e  comunicación  ofrecen  a
posibilidade de comunicarse en tempo real con calquera parte do mundo e tamén o sinxelo e
inmediato a un fluxo constante de información que aumenta cada día. O coñecemento dunha
lingua estranxeira facilita o acceso á información que se pode encontrar nesta lingua, ao tempo
que ofrece a posibilidade de comunicarnos utilizándoa. Ademais, facilita a comunicación persoal a
través  do  correo  electrónico  en  intercambios  con  rapaces  doutros  lugares,  e,  o  que  é  máis
importante,  crea contextos reais  e funcionais de comunicación.  Así  mesmo, na medida que a
lingua estranxeira esixe o contacto con modelos lingüísticos moi diversos, a utilización de recursos
dixitais para a aprendizaxe, é inherente á materia e este uso cotián contribúe directamente ao
desenvolvemento desta competencia. 

Esta materia inclúe especificamente un achegamento a manifestacións culturais propias da lingua
e dos países nos que se fala e, polo tanto, contribúe a adquirir a competencia artística e cultural
ao propiciar  unha  aproximación  a  obras  ou autores  que  contribuíron á  creación artística.  Así
mesmo, a área contribúe ao desenvolvemento desta competencia se se facilita a expresión de
opinións, gustos e emocións que producen diversas manifestacións culturais e artísticas e se se
favorecen os traballos creativos individuais e en grupo, como a realización e representación de
simulacións  e  narracións.  En  definitiva,  trasladar  en  lingua  estranxeira  o  coñecemento  e  a
apreciación  da  diversidade  cultural  a  partir  de  manifestacións  artísticas,  contribuirá  ao
desenvolvemento desta competencia.

O  coñecemento  dunha  lingua  estranxeira  contribúe  tamén  á  adquisición  da  competencia
autonomía e iniciativa persoal, en varios sentidos. O currículo fomenta o traballo cooperativo na
aula, o manexo de recursos persoais e habilidades sociais de colaboración e negociación, o que
supón poñer en funcionamento determinados procedementos que permiten o desenvolvemento de
iniciativas e toma de decisións na planificación, organización e xestión do traballo, propiciando así
a autonomía e a iniciativa persoal.

Finalmente, e a pesar de que a Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico e a
Competencia  matemática  non  se  mencionan  especificamente  nos  obxectivos  para  Lingua
Estranxeira, dada a natureza dos materiais elaborados para a impartición desta materia, pódense
encontrar moitas oportunidades de desenvolver tamén estas competencias.

Obxectivos da materia e deste curso

Segundo  ese  mesmo  real  decreto,  o  ensino  da  Lingua  estranxeira  nesta  etapa  terá  como
finalidade o desenvolvemento das seguintes capacidades: 

1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicati-
vas variadas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. 

2.  Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación de forma com-
prensible, axeitada e con certo nivel de autonomía.

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

Oxford University Press                     MOSAIC  33



Lingua Estranxeira- Inglés 1. º ESO 

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos axei-
tados de cohesión e coherencia.

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

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

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

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

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

10. Manifestar unha actitude receptiva e de auto-confianza na capacidade de aprendizaxe e uso
da lingua estranxeira.

Contidos da materia e curso 

Os indicados no real decreto de ensinanzas mínimas son os seguintes: 

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar.

1. Escoita  e  comprensión  de mensaxes orais  breves relacionadas  coas actividades  de aula:
instrucións, preguntas, comentarios, diálogos. 

2. Anticipación do contido xeral do que se escoita con apoio de elementos verbais e non verbais.
3. Obtención de información especifica en textos orais sobre asuntos cotiáns e predicibles como

números, prezos, horarios, nomes ou lugares, presentados en diferentes soportes.
4. Uso de estratexias básicas de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e non

verbal e dos coñecementos previos sobre a situación.
5. Produción de textos orais curtos, con estrutura lóxica e con pronunciación axeitada.
6. Participación  en  conversacións  breves  e  sinxelas  dentro  da  aula,  e  en  simulacións

relacionadas con experiencias e intereses persoais.
7. Emprego de respostas axeitadas ás informacións requiridas polo profesor e os compañeiros

nas actividades de aula.
8. Desenvolvemento de estratexias para superar as interrupcións na comunicación, facendo uso

de elementos verbais e non verbais para expresarse oralmente en actividades de parella e en
grupo: demanda de repetición e aclaración entre outras.

Bloque 2. Ler e escribir

1. Comprensión de instrucións básicas para a correcta resolución de actividades.
2. Comprensión xeral e identificación de informacións especificas en diferentes textos sinxelos

auténticos e adaptados, en soporte papel e dixital, sobre diversos temas axeitados á súa idade
e relacionados con contidos doutras materias do currículo.
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3. Iniciativa  para  ler  con  certa  autonomía  textos  axeitados  á  idade,  intereses  e  nivel  de
competencia. 

4. Uso de estratexias básicas de comprensión lectora: identificación do tema dun texto con axuda
de  elementos  textuais  e  non  textuais,  uso  dos  coñecementos  previos,  inferencia  de
significados polo contexto, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas que
coñecen.

5. Recoñecemento dalgunhas das características  e  convencións da linguaxe escrita  e a  súa
diferenciación da linguaxe oral 

6. Desenvolvemento da expresión escrita de forma guiada, como por exemplo, completando ou
modificando frases e parágrafos sinxelos

7. Composición de textos curtos con elementos básicos de cohesión, con diversas intencións
comunicativas, a partir de modelos e utilizando as estratexias máis elementais no proceso de
composición escrita (planificación, textualización e revisión).

8. Uso das regras básicas de ortografía e puntuación, e recoñecemento da súa importancia nas
comunicacións escritas.

9. Interese por coidar a presentación dos textos escritos en soporte papel e dixital.

Bloque 3. Coñecemento da lingua. 

As competencias lingüísticas:

1. Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua: substantivo,
verbo, adxectivo, adverbio, preposición, etc.

2. Identificación e uso de expresións comúns,  de frases feitas sinxelas e de léxico relativo a
contextos concretos e cotiáns e a contidos doutras materias do currículo.

3. Uso de estruturas e funcións básicas relacionadas coas situacións cotiás máis predicibles.
4. Recoñecemento  e  produción  de  patróns  básicos  de  ritmo,  entoación  e  acentuación  de

palabras e frases.
5. Reflexión  sobre  a  educación:  Aplicación  de  estratexias  básicas  para  organizar,  adquirir,

recordar e utilizar léxico.
6. Uso  progresivo  de  recursos  para  a  aprendizaxe,  como  dicionarios,  libros  de  consulta,

bibliotecas ou tecnoloxías da información e a comunicación.
7. Reflexión guiada sobre o uso e o significado das formas gramaticais axeitadas a distintas

intencións comunicativas.
8. Iniciación en estratexias de auto-avaliación e autocorrección das producións orais e escritas.
9. Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e actitude positiva para superalo.
10. Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe.
11. Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra

dela.
12. Participación  activa  nas  actividades  e  traballos  en  grupo.  Confianza  e  iniciativa  para

expresarse en público e por escrito.

Bloque 4. Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural

1. Recoñecemento e valoración da lingua estranxeira  como instrumento  de comunicación na
aula, e con persoas doutras culturas.

2. Identificación dos costumes e características da vida cotiá típica doutros países e culturas
onde a lingua obxecto de aprendizaxe é falada.

3. Uso de fórmulas de cortesía adecuadas nos intercambios sociais.
4. Coñecemento  dalgúns  trazos  históricos  e  xeográficos  dos  países  onde  se  fala  a  lingua

estranxeira,  obtendo  a  información  por  diferentes  medios,  entre  eles  Internet  e  outras
tecnoloxías da información e comunicación.

Oxford University Press                     MOSAIC  35



Lingua Estranxeira- Inglés 1. º ESO 

5. Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos con falantes ou aprendices
da lingua estranxeira, utilizando soporte papel ou medios dixitais.

6. Valoración  do  enriquecemento  persoal  que  supón  a  relación  con  persoas  pertencentes  a
outras culturas.

Criterios de avaliación da materia e curso 

1. Comprender a idea xeral e as informacións específicas máis relevantes de textos orais
emitidos cara a cara ou por medios audiovisuais sobre asuntos cotiáns, nos que se fala
devagar e con claridade.
A través  deste  criterio  apreciarase  a  capacidade  de  alumnos  e  alumnas  para  comprender  o
esencial  de  diálogos  emitidos  cara  a  cara  ou  por  medios  audiovisuais,  aínda  que  non  se
comprenda a súa totalidade. Trátase de avaliar esencialmente se se identifica o significado de
instrucións, comentarios, preguntas e respostas, diálogos curtos, descricións e narracións breves.

2. Comunicarse oralmente participando en conversacións e en simulacións sobre temas
coñecidos ou traballados previamente, utilizando as estratexias axeitadas para facilitar a
continuidade  da  comunicación  e  producindo  un  discurso  comprensible  e  axeitado  á
intención de comunicación
Este criterio avalía a capacidade de comunicarse oralmente participando en conversacións, reais
ou simuladas, sobre temas coñecidos. Estas consistirán esencialmente en formular e contestar
preguntas,  intercambiar  ideas  e  información,  relatar  experiencias  sobre  temas  familiares  en
situacións  predicibles,  utilizando  os  recursos  lingüísticos  e  as  estratexias  que  aseguren  a
comunicación.  As  producións  poderán  ter  algunhas  incorreccións  léxicas,  morfosintácticas  ou
fonéticas que non dificulten a comunicación.

3. Recoñecer a idea xeral e extraer información específica de textos escritos axeitados á
idade, con apoio de elementos textuais e non textuais, sobre temas variados e outros rela-
cionados con algunhas materias do currículo. 

A través deste criterio apreciarase a capacidade para comprender textos diversos: instrucións, co-
rrespondencia, descricións e narracións breves, mensaxes, cuestionarios, etc. aplicando estrate-
xias básicas de lectura como a inferencia de significados polo contexto ou por elementos visuais,
ou a comparación coas linguas que coñece.

Con este criterio tamén se avalía a capacidade de ler textos, en soporte papel ou dixital, de certa
extensión, para aprender ou para gozar da lectura, empregando o dicionario cando sexa preciso.

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando as estruturas, as funcións e o
léxico axeitados, así como algúns elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, e
respectando as regras elementais de ortografía e de puntuación.

Este criterio avalía a capacidade para redactar, aínda que de forma elemental, notas, descricións,
correspondencia  postal  ou  electrónica,  ou mensaxes.  Os textos  conterán as palabras  de uso
habitual, oracións simples e conectores básicos. Valorarase tamén a presentación clara limpa e
ordenada en soporte papel ou dixital.
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5. Utilizar o coñecemento dalgúns aspectos formais do código da lingua estranxeira (mor-
foloxía, sintaxe e fonoloxía), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento
de autoaprendizaxe e de auto-corrección das producións propias, e para comprender me-
llor as alleas.

A través deste criterio apreciarase a capacidade de alumnos e alumnas para aplicar os seus
coñecementos sobre o sistema lingüístico, ao usar os aspectos sonoros, de ritmo, entoación e
organización  da  lingua  en  actividades  diversas,  e  para  reflexionar  sobre  a  necesidade  da
corrección formal que fai  posible a comprensión tanto das súas propias producións coma das
alleas.

6. Identificar, utilizar e poñer exemplos dalgunhas estratexias utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

Este criterio pretende avaliar se se utilizan as estratexias básicas que favorecen o proceso de
aprendizaxe como: a capacidade de ir valorando os progresos, a reflexión sobre como aprende un
mesmo  máis  e  mellor,  a  incorporación  e  aceptación  do  erro  como  parte  do  proceso  de
aprendizaxe; a utilización de formas diversas para almacenar, memorizar e revisar o léxico; o uso
correcto  do  dicionario  para  identificar  a  acepción  axeitada  ao  contexto;  o  uso  de  recursos
bibliográficos,  informáticos  e  dixitais  para  solicitar  información,  ampliar  ou  revisar  aspectos
traballados na aula, etc.

7. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e a comunicación para buscar infor-
mación, producir mensaxes a partir de modelos e para establecer relacións persoais, mos-
trando interese polo seu uso.

Trátase de valorar con este criterio a capacidade de utilizar as tecnoloxías da información e a
comunicación como ferramenta de comunicación e de aprendizaxe, en actividades habituais de
aula e para establecer relacións persoais. As comunicacións que se establezan versarán sobre
temas familiares previamente traballados e realizaranse a partir de modelos. Tamén se terá en
conta a actitude cara á lingua estranxeira, os intentos por utilizala e se se valora a diversidade
lingüística como elemento enriquecedor.

8. Identificar algúns elementos culturais ou xeográficos propios dos países e culturas onde
se fala a lingua estranxeira e mostrar interese por coñecelos.

Este  criterio  pretende  comprobar  que  se  coñecen  algúns  trazos  importantes  do  contexto
sociocultural e xeográfico dos países onde se fala a lingua estranxeira e se mostra interese e
aprecio por hábitos culturais  distintos aos propios e actitudes de respecto cara aos valores e
comportamentos doutros pobos.
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9. Utilizar a escritura e a lectura no tempo de lecer.
Valórase o uso habitual que o alumnado fai da lectura ou da escritura no seu tempo de lecer a
través das demandas que realiza o profesor  ou da receptividade con que recibe as distintas
iniciativas de animación á lectura (obxectivo 9). 

7. PROGRAMACIÓN DAS UNIDADES

Introdución 

A presente  programación  e  temporalización  representa  un modelo  de  secuencia  temporal  de
aprendizaxe para 1º curso de Educación Secundaria, a razón de 99 horas curso e contempla os
obxectivos específicos da materia de inglés.

Trátase dunha planificación temporal adaptable ó perfil do grupo-clase pois pode ser empregada
de maneira simultánea con alumnos/as que presenten dificultades na aprendizaxe de idiomas, así
coma con aqueles que posúan coñecementos un pouco mais avanzados. Así mesmo, é adaptable
ós propios gustos e iniciativas do profesor/a e os alumnos/as, e a propia evolución do curso.

É unha programación orientativa e ampliable, con numerosas posibilidades opcionais propostas
no  Teacher's  Guide  e  o  Student  Book  (Mosaic  1).  O  profesor  pode  introducir  as  devanditas
actividades no momento oportuno, segundo as necesidades e a actitude dos alumnos/ás, tendo
en conta os ritmos de aprendizaxe - individuais e colectivos - e as horas lectivas das que se
dispón.

STARTER  UNIT

1.- OBXECTIVOS 

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Participar en intercambios orais:
- Nomear e localizar países, persoas, linguas e nacionalidades.
- Presentarse aos compañeiros.
- Etiquetar obxectos e material escolar.
- Dicir os días da semana e as materias.
- Utilizar expresións habituais na aula.

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación: 
- Preguntar e responder preguntas.
- Falar do horario escolar.

BLOQUE 2 - Comunicación escrita: ler e escribir 

 Comprender textos escritos diversos e sinxelos.
 Producir  textos  escritos  sinxelos  con  finalidades  variadas  sobre  distintos  temas  utilizando

estratexias e recursos axeitados de cohesión e coherencia. 

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua

 Repasar e identificar o vocabulario da unidade: países, nacionalidades e linguas; obxectos na
aula; días da semana, materias, horario.

 Comprender e aplicar correctamente aspectos gramaticais:
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- O posesivo ´s.
- Pronomes persoais e adxectivos posesivos.
- Preposicións de lugar.
- Have got como posesivo.
- O imperativo

 Utilizar de estratexias de repaso, reflexión do aprendido e auto-avaliación.

BLOQUE 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Recoñecer e aprender formas básicas de relación na aula.
 Amosar unha actitude positiva cara as persoas que falan outra lingua e teñen unha cultura

diferente.

2. CONTIDOS

Bloque 1 - Escoitar, comprender, falar e conversar

PROCEDEMENTOS

Listening

 Audición dos resultados dun quizz efectuado previamente sobre os contidos de Mosaic. (SB p.
4)

 Lectura e audición dunha entrada nun blog. Realización de exercicios e revisión conxunta. (SB
p. 5)

 Observación dun gráfico e audición dun texto describindo a posición dos obxectos. Comproba-
ción da veracidade da descrición indicando onde se achan os obxectos. (SB p. 6)

 Audición e comprensión dun texto sobre horarios e asociación do horario indicado. (SB p. 8)

 Audición, visionado e comprensión das presentacións animadas con  Pip e os seus amigos.
(SB p.4-8)

Speaking

 Presentación persoal seguindo o modelo dado. (SB páx. 5)

 Realización dun intercambio comunicativo en grupo, sobre as imaxes ou título de cada sesión,
para identificar vocabulario ou ideas coñecidas sobre o tema. (SB pp. 4-8)

 Observación dun debuxo e enumeración dos obxectos que o suxeito ten ou que lle faltan. (SB
p.7)

 Lectura de expresións con linguaxe funcional: classroom language e aplicala nun intercambio co-
municativo sobre preguntas persoais. (SB p. 8)
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Bloque 2 - Lectura e escritura 

PROCEDEMENTOS

Reading

 Lectura dos recadros e comprensión do significado xeral do texto, extrapolando o contido ao res-
to do libro.  (SB pp. 4-5)

 Lectura dun texto sobre a descrición dunha familia. Realizar as actividades de comprensión e co-
rrixir de forma conxunta na clase.  (SB p. 5)

 Lectura de dous perfís persoais. Realizar as actividades de comprensión e produción dun texto
propio similar aos que leron.  (SB p. 8)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade:  countries and nationalities;
the classroom; prepositions of prace; school subjects; functional language: Classroom
language. (WB p. 82)

Writing

 Produción de frases co vocabulario e expresións aprendidas. (SB pp. 6-8)

 Interiorización de estratexias de escrita (Writing preparation no Oxford iPack.)

 Realización dunha tarefa escrita sobre o horario escolar e as preferencias seguindo o modelo
presentado (SB páx. 8)

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua 
     
CONCEPTOS

Funcións da linguaxe 
 Presentacións.
 Linguaxe funcional: Classroom language

ESTRUTURAS-GRAMATICA
Subject pronouns
Possessive adjectives
Prepositions of prace
Have got
Imperative

VOCABULARIO
Tema: A aula e o mundo 
Léxico: 
 Topic vocabulary. 

- A aula e as materias:  bin, book, calculator, chair,  desk, door, laptop, notebook,
poster, school bag, whiteboard, window, Geography, History, Maths, PE, Science

- Países  e  nacionalidades: American,  Argentinian,Australian,  Brazilian,
Chinese,English, French, German, Russian, Greek, Irish, Japanese, Kenyan, Pakis-
tani, the USA, the UK, Spain, Colombia, India, Italy
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 Language focus / Useful language: 
- Classroom language: Be quiet!; How do you spell…? ; Don't eat in lessons!; What

does notebook mean?; Can you repeat that, please?; Put your hands up!

PROCEDEMENTOS

Grammar

 Observación e seguimento de Pip nas animacións para explicar as normas de uso e o significado
do verbo have got nas súas tres formas como posesivo. (SB p. 7)

 Interiorización das normas de uso do possessive's e realización de exercicios. (WB p.80)

 Realización dos exercicios propostos e corrixilos de forma conxunta na clase. (SB pp. 5-8)

 Consulta á sección de gramática, Grammar reference, se é necesario e realización do grammar
practice. (WB pp.80-81)

 Práctica da gramática desta unidade mediante a realización de exercicios do Workbook.  (WB pp.
4-7)

Vocabulary

 Observación, recoñecemento e asociación de termos e imaxes. (SB pp. 4-8)

 Interiorización dalgunhas expresións útiles: classroom language. (SB p.8)

 Lectura dunha lista de palabras, Vocabulary reference, relacionada co tema da unidade: a aula
e o mundo. (WB p.82)

 Realización dunha wordsearch. (WB p. 83)

Pronunciation

 Audición e repetición do phonetic alphabet. (SB p.132)

Bloque 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

CONCEPTOS

 O inglés é a lingua oficial de máis de 80 países no mundo.

RELACIÓN CON OUTRAS ÁREAS DO CURRÍCULO

Xeografía. O mapamundi, os países do mundo

3 - TRATAMENTO DA DIVERSIDADE

Actividades de reforzo

Actividades adicionais e opcionais:
Vocabulary reference
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Grammar reference
Grammar practice
Writing preparation
Workbook: grammar and vocabulary 1 star and 2 stars

As actividades de extensión

Actividades adicionais e opcionais:
Did you know?
Vocabulary practice
Language practice 
Workbook: grammar and vocabulary 3 stars

4.- AVALIACIÓN

Valoración Formativa
Practical English, WB p. 7

A avaliación sumativa
Photocopiable activities (Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM), Starter unit

Criterios de avaliación

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Comprende  a  idea  principal  e  identifica  ideas  relevantes  de  mensaxes  orais  sobre  o
mapamundi de Mosaic.

 Exprésase con fluidez, pronunciación e entoación adecuadas, utilizando preguntas guiadas
cando fala cos seus compañeiros/as.

BLOQUE 2 - Comunicación escrita: ler e escribir 

 Comprende  a  información  contida  en  textos  escritos  procedentes  de  diversas  fontes
relacionados cos contidos do libro. 

 Escribe un perfil persoal de forma clara e detallada, seguindo o modelo presentado.

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua 

Vocabulario 

 Coñece  e  utiliza  vocabulario  sobre  o  tema  revisado  na  unidade:  países,  nacionalidades,
linguas, a aula, os días da semana, as materias e o tempo horario.

Gramática

 Comprende e utiliza correctamente as estruturas gramaticais revisadas na unidade: pronomes
persoais; adxectivos posesivos, preposicións de lugar, have got e o imperativo.

Fonética

 Aplica os coñecementos anteriormente adquiridos de pronunciación.
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Reflexión sobre a educación

 Avalía o seu progreso e utiliza algunha estratexia de aprendizaxe. 

BLOQUE 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Amosar  interese  e  curiosidade  para  aprender  a  lingua  obxecto  de  estudo  e  recoñecer  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.

 Identifica  algúns  elementos  culturais,  xeográficos,  históricos,  artísticos,  literarios  e  sociais
relevantes dos países e culturas onde se fala a lingua estranxeira
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UNIT 1 – FAMILY AND HOME

1.- OBXECTIVOS 

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Participar en intercambios orais:
- Nomear e localizar cousas e persoas (familia e partes dunha casa).
- Engadir énfase á comunicación.             

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación: 
- Entender e executar un ditado.

BLOQUE 2 - Comunicación escrita: ler e escribir 

 Comprender textos escritos diversos e sinxelos.
 Producir  textos  escritos  sinxelos  con  finalidades  variadas  sobre  distintos  temas  utilizando

estratexias e recursos axeitados de cohesión e coherencia. 

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua

 Repasar e identificar o vocabulario da unidade: familia e cuartos dunha casa.
 Comprender e aplicar correctamente aspectos gramaticais:

- O verbo be: afirmativo, negativo e interrogativo.  
- There is / there are + a, an, some and any

 Usar e aprender regras básicas no uso dos conectores and, but e or.
 Recoñecer e reproducir linguaxe funcional para dar e pedir información persoal. 
 Utilizar de estratexias de repaso, reflexión do aprendido e auto-avaliación.

BLOQUE 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Recoñecer e aprender formas básicas de relación social en lingua estranxeira.
 Amosar unha actitude positiva cara as persoas que falan outra lingua e teñen unha cultura

diferente.

2. CONTIDOS

Bloque 1 - Escoitar, comprender, falar e conversar

PROCEDEMENTOS

Listening

 Audición dun texto ou visionado dun vídeo sobre a familia Paz. (SB p. 9)

 Audición dun texto e identificación os nomes para describir persoas da familia e países. Reali-
zación de exercicios e revisión conxunta. (SB p. 10)

 Audición dun texto sobre unha casa famosa e adiviñar de que lugar nos están a falar. (SB p.
13)

 Audición dun programa de radio e comprensión da información global e esencial. (SB p. 14)
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 Audición e lectura de anuncios e realización das actividades de comprensión oral. (SB p. 15)

 Audición de preguntas e respostas para dar e pedir información (SB p.16)

 Audición dun texto descritivo e finalización deste. (SB p.20)

Speaking

 Realización dun intercambio comunicativo en grupo, sobre as imaxes ou título de cada sesión,
para identificar vocabulario ou ideas coñecidas sobre o tema. (SB,pp. 9-20)

 Expresión acerca de obxectos, países e/ou persoas. (SB pp.9-20)

 Lectura do cadro Learn it!, poñer atención ás palabras confusas, e á lectura de números. (SB
pp. 11, 14)

 Descrición dunha familia e dunha casa. (SB pp.11, 13)

 Expresión da opinión persoal a partir das preguntas formuladas. (SB p.12)

 Lectura dos cadros con linguaxe útil e consellos (Learn it!; Say it!; Functional language; Lan-
guage summary) e realización de exercicios para practicalos. (SB pp. 9-20).

Bloque 2 - Lectura e escritura 

PROCEDEMENTOS

Reading

 Comprensión do significado xeral do texto, e as peculiaridades que comenta. Realización das ac-
tividades de comprensión e corrección de forma conxunta na clase.  (SB p. 10)

 Identificación das características do tipo de texto estudado: unha descrición. (SB pp. 12,18)

 Lectura dun texto sobre a descrición dun lugar. Realización dunha actividade similar e lectura en
clase.  (SB p. 13)

 Lectura dun texto describindo varios anuncios. Realizar as actividades de comprensión e elabora-
ción dun texto parecido a un dos modelos.  (SB p. 15)

 Lectura comprensiva dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade: familia, cuartos e
casas. (SB p. 19)

Writing

 Produción dun anuncio sobre unha mascota co vocabulario e expresións aprendidas. (SB p. 15)

 Interiorización de estratexias de escritura (Writing task): Descrición dun cuarto virtual. (SB p. 18)

 Le consellos para mellorar a expresión escrita (Look at language): puntuación e uso de conecto-
res, realiza os exercicios propostos e a corrección conxunta en clase. (SB p. 18)
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 Elaboración dunha tarefa escrita: a descrición dunha casa ideal ou virtual, seguindo unha guía
paso-a-paso, coa axuda dunhas preguntas de referencia e unha correcta planificación do texto.
Aplica os novos coñecementos lingüísticos adquiridos na unidade. (SB p. 18)

Bloque 3 - Coñecemento da lingua 
     
CONCEPTOS

Funcións da linguaxe 
 Falar da familia.
 Dar e preguntar información persoal.
 Describir lugares intentando ser preciso.

ESTRUTURAS-GRAMATICA
Present simple: be
Respostas curtas: Yes, I can. / No, I’m not.
There is a /an … there are some /any…

VOCABULARIO
Tema: Familia e fogar 
Léxico: 
 Topic vocabulary. 

- Family: aunt, brother, child, cousin, daughter, grandfather, husband, mother, paren-
ts, sister,son, uncle, wife.

- Fogar: balcony, bathroom, bedroom, dining room, fireplace, garage, kitchen,
toilet.

 Language focus / Useful language: 
- Uso das conxuncións: and, or, but
- Identificación de vocabulario relativo á familia, adxectivos para expresar sorpresa,

mascotas, obxectos no fogar, o fogar e partes dunha casa
- Lectura de números
- Linguaxe funcional para pedir e dar información persoal.

PROCEDEMENTOS

Grammar

 Observación de Pip na grammar animation e interiorización da forma do tempo de presente do
verbo to be. (SB p.11)

 Observación e interiorización das normas de uso do verbo to be en forma afirmativa, negativa e
interrogativa. Realización dos exercicios propostos e corrección de forma conxunta en clase. (SB
p.11)

 Consulta da sección de gramática, se é necesario. (WB p.84)

 Comprensión dalgunhas expresións e consellos útiles: uso do there is and there are para descri-
bir lugares. (SB p.13)
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 Practica o presente simple do verb to be e as formas there is / there are mediante a realización
de exercicios do Workbook.  (WB pp. 9-11)

Vocabulary

 Recoñecemento do vocabulario e dedución dos que son os personaxes de cinco fotos a partir
dos coñecementos previos. (SB p. 9)

 Asociación de frases con fotos a partir da lectura destas e do visionado das fotos. (SB, p.9)

 Identificación de adxectivos antónimos nun texto. (SB p. 10)

 Interiorización e uso dalgúns adxectivos para dar a opinión persoal de tres casas. (SB p. 12)

 Realización dos exercicios Language in action e corrección conxunta en clase. (SB pp. 13,15,17)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade: familia e fogar (SB p.19)

 Práctica de estratexias de adquisición de vocabulario (Vocabulary reference): revisa o vocabula-
rio. (WB p.86)

 Realización de crebacabezas e encrucillados. (WB p.87)

Pronunciation

 Audición da pronunciación das vogais /i/ e /i:/ e a súa reproducción de forma axeitada. (SB, p.12)

Bloque 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

CONCEPTOS

 Hai casas e fogares das formas máis distintas e nos lugares máis incribles.

 A mascota máis popular en Gran Bretaña son os peixes.

RELACIÓN CON OUTRAS ÁREAS DO CURRÍCULO

Ciencias sociais e cidadanía: Relacións persoais e redes sociais.
Ciencias naturais: os animais vertebrados e invertebrados.
Tecnoloxía: construción sostible de edificios.

3 - TRATAMENTO DA DIVERSIDADE

Actividades de reforzo

Actividades adicionais e opcionais (Teacher's Guide, pp. T9- T20)

Grammar reference, WB p. 84
Grammar practice, WB p. 85

Vocabulary practice, WB p. 87
Vocabulary reference, WB p. 86

Photocopiable activities (Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM) Unit 1:
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Grammar worksheets*, **
Vocabulary worksheets*, **

Writing Tutor TR Multi-ROM

As actividades de extensión

Actividades adicionais e opcionais (Teacher's Guide, pp. T9-T20)

Photocopiable activities (Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM) Unit 1:
Vocabulary worksheets ***
Grammar worksheets ***

Unit 1 Extra Practice Pages
VocApp

4.- AVALIACIÓN

Valoración Formativa
Review, SB p.20
Review, WB pp.14-15

A avaliación sumativa
Unit 1 Tests *,**,***, Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM 

Criterios de avaliación

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Comprende a idea principal e identifica ideas relevantes de mensaxes orais sobre a familia e
as casas.

 Exprésase con fluidez, pronunciación e entoación adecuadas, utilizando vocabulario axeitado
cando fala cos seus compañeiros/as.

Comunicación BLOQUE 2 Escrito: lectura e escritura 

 Comprende  a  información  contida  en  textos  escritos  procedentes  de  diversas  fontes
relacionados coa familia e o fogar. 

 Describe  un  unha  cuarto  virtual  de  forma  clara  e  detallada,  utilizando  unha  correcta
puntuación e conectores básicos.
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BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua 

Vocabulario 

 Coñece e utiliza vocabulario sobre o tema estudado na unidade: Family and home.

Gramática

 Comprender  e  utilizar  correctamente  as  estruturas  gramaticais  aprendidas  na  unidade: o
presente simple do verbo ser nas súas formas afirmativa, negativa e interrogativa.

 Utiliza con propiedade as particular introdutorias there is a/an; there are some, there aren't
any.

Fonética

 Aplica os coñecementos adquiridos de pronunciación: as vogais /i/ e /i:/.

Reflexión sobre a educación

 Avalía o seu progreso e utiliza algunha estratexia de aprendizaxe. 

BLOQUE 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Amosar  interese  e  curiosidade  para  aprender  a  lingua  obxecto  de  estudo  e  recoñecer  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.

 Identifica  algúns  elementos  culturais,  xeográficos,  históricos,  artísticos,  literarios  e  sociais
relevantes dos países e culturas onde se fala a lingua estranxeira
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UNIT 2 – EVERY DAY, EVERY YEAR

1.- OBXECTIVOS 

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Participar en intercambios orais:
- Nomear e localizar cousas (obxectos).
- Describir rutinas.
- Falar de actividades que se fan no tempo de lecer e facer convites.             

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación: 
- Entender e executar un ditado.

BLOQUE 2 - Comunicación escrita: ler e escribir 

 Comprender textos escritos diversos e sinxelos.
 Producir  textos  escritos  sinxelos  con  finalidades  variadas  sobre  distintos  temas  utilizando

estratexias e recursos axeitados de cohesión e coherencia. 

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua

 Repasar e identificar  o vocabulario  da unidade:  rutinas diarias e actividades de tempo de
lecer.

 Comprender e aplicar correctamente aspectos gramaticais:
- Present simple: affirmative, negative and interrogative.
- Question words: How often, what, when, where, who, why.
- Making arrangements.

 Usar e aprender regras básicas de ortografía e puntuación.
 Recoñecer e reproducir sons, ritmo e entonación. 
 Utilizar de estratexias de repaso, reflexión do aprendido e auto-avaliación.

BLOQUE 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Recoñecer e aprender formas básicas de relación social en lingua estranxeira.
 Amosar unha actitude positiva cara as persoas que falan outra lingua e teñen unha cultura

diferente.

2. CONTIDOS

Bloque 1 - Escoitar, comprender, falar e conversar

PROCEDEMENTOS

Listening

 Audición dun texto ou visionado dun vídeo sobre un día na vida dun adolescente americano
(SB páx. 21)

 Audición e lectura dun texto e identificación das actividades que se mencionan. Realización de
exercicios e revisión conxunta. (SB p. 22)
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 Audición dun texto sobre actividades do tempo de lecer e realización das actividades de com-
prensión oral. (SB p. 24) 

 Realización dun ditado. (SB p.25)

 Audición de respostas e de diálogos para facer e corrixir exercicios. (SB pp.28-29)

Speaking

 Realización dun intercambio comunicativo en grupo, sobre as imaxes ou título de cada sesión,
para identificar vocabulario ou ideas coñecidas sobre o tema. (SB, pp.21- 32)

 Formulación de preguntas e resposta adecuada a partir das preguntas formuladas. (SB pp.
21-32)

 Lectura dun cadro cunha destreza de expresión oral: functional language preguntar e contestar
preguntas, e aplicala nun intercambio comunicativo sobre preguntas para concertar citas. (SB, p.
29)

 Lectura dos cadros con linguaxe útil e consellos (Object pronouns; Focus on... Geography; Learn
it!; Functional language: Arranging to meet; Language summary) e realización de exercicios para
practicalos. (SB pp. 21-32)

Bloque 2 - Lectura e escritura 

PROCEDEMENTOS

Reading

 Lectura dun texto para captar o significado xeral e a información específica que se describe. Rea-
lización das actividades de comprensión e corrección de forma conxunta na clase.  (SB p. 22)

 Lectura de descricións de festas típicas do mundo. Realización das actividades de comprensión e
redacción dunha festa local. (SB pp. 26-27)

 Identificación das características do tipo de texto estudado:  un perfil  persoal en Internet.  (SB
p.30)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade: Rutinas diarias e actividades de
tempo de lecer. (WB p. 90)

Writing

 Produción de frases sobre un texto co vocabulario e expresións aprendidas. (SB p. 23)

 Interiorización de estratexias de escritura (Writing task): escribir un perfil persoal. (SB p. 30)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (Look at language): letras maiúsculas.
Realización dos exercicios propostos e corrección conxunta en clase. (SB p. 30)

 Elaboración dunha tarefa escrita: un perfil persoal para un fórum en Internet, seguindo unha guia
paso-a-paso, facendo unha correcta planificación do texto e revisando o texto antes de dalo por
rematado. Aplicar os novos coñecementos lingüísticos adquiridos na unidade. (SB, p. 30)
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Bloque 3 - Coñecemento da lingua 
     
CONCEPTOS

Funcións da linguaxe 
 Falar de rutinas.
 Falar de actividades que se fan durante o tempo libre
 Concertar citas.

ESTRUTURAS-GRAMATICA
Present simple
Because
Question words: How often, what, whem, where, who, why

VOCABULARIO
Tema: rutinas diarias e actividades de tempo libre. 
Léxico: 
 Topic vocabulary. 

- Rutinas diarias: brush your hair, clean your room, eat fruit, get up early, go for a
walk, go home, have a shower, make breakfast, make the bed, wash your hands.

- Actividades de tempo libre: chat online, do free running, go orienteering,
go shopping, go to the beach, go to the cinema, hang out with friends, listen
to music, play computer games, sing in a choir.

 Language focus / Useful language: 
- Uso de letras maiúsculas.
- Forma de escribir os números do mes.
- Making invitations
- Accepting or refusing invitations

PROCEDEMENTOS

Grammar

 Observación e interiorización das normas de uso do presente simple. (WB p.88)

 Práctica do presente simple mediante a realización de exercicios do Workbook.  (WB pp. 17,19) 

 Interiorización dalgunhas expresións e consellos útiles: uso de because para dar razóns. (SB
p.22)

 Observación e interiorización das normas de uso de capital letters. (SB p.30)

 Realización dos exercicios propostos e corrixilos de forma conxunta na clase. (SB p.23-25)

 Consulta á sección de gramática, se é necesario. (WB p.88)
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Vocabulary

 Identificación de vocabulario de uso común. (SB p.21)

 Identificación nun texto de rutinas diarias. (SB p.22)

 Interiorización algunhas expresións útiles: Arranging to meet. (SB p.29)

 Observación e interiorización do cadro-resumo da unidade. Realización opcional dos exercicios
propostos no grammar and vocabulary practice. (SB p. 31)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade: rutinas diarias e actividades de
tempo libre. (SB p. 31; WB p.90)

 Realización de crebacabezas e encrucillados. (WB p. 91)

Pronunciation

 Audición e repetición da pronunciación de palabras que empezan co son /h/. (SB p.29)

Bloque 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

CONCEPTOS

 Un elefante pode durmir de pé.

 The National Cherry Blossom Festival, The Onam Festival, The Dragon Boat carnival e
Hogmanay celébranse cada ano na mesma data.

RELACIÓN CON OUTRAS ÁREAS DO CURRÍCULO

Ciencias sociais e cidadanía: Rutinas e actividades de tempo libre.
Educación física: actividades de tempo libre.
Ciencias sociais: As zonas climáticas.
Ética e relixión: Festas e celebracións

3 - TRATAMENTO DA DIVERSIDADE

Actividades de reforzo

Actividades adicionais e opcionais (Teacher's Guide, pp. T21- T32)

Grammar reference, WB p. 88
Grammar practice, WB p. 89

Vocabulary practice, WB p. 80
Vocabulary reference, WB p. 91

Photocopiable activities (Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM) Unit 2:
Grammar worksheets *, **
Vocabulary worksheets *, **

Writing Tutor TR Multi-Rom
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As actividades de extensión

Actividades adicionais e opcionais (Teacher's Guide, pp. T21-T32)

Photocopiable activities (Tests and Teacher’s Resources Multi- ROM) Unit 2:
Vocabulary worksheets ***
Grammar worksheets ***

Unit 2 Extra Practice Pages
VocApp

4.- AVALIACIÓN

Valoración Formativa
Review, SB p. 32
Review, (WB pp. 22-23)

A avaliación sumativa
Unit 2 Tests *,**,***, Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM 

Criterios de avaliación

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Comprende a idea principal e identifica ideas relevantes de mensaxes orais sobre rutinas,
actividades de tempo libre e citas.

 Exprésase con fluidez, pronunciación e entoación adecuadas, utilizando preguntas axeitadas
cando fala cos seus compañeiros/as.

BLOQUE 2 - Comunicación escrita: ler e escribir 

 Comprende  a  información  contida  en  textos  escritos  procedentes  de  diversas  fontes
relacionados con actividades de tempo libre, festas e celebracións. 

 Escribe un perfil  persoal de forma clara e detallada, utilizando unha correcta puntuación e
conectores básicos.

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua 

Vocabulario 

 Coñece e utiliza vocabulario sobre o tema estudado na unidade:  rutinas e actividades de
tempo libre.

Gramática

 Comprender  e  utilizar  correctamente  as  estruturas  gramaticais  aprendidas  na  unidade:
Present simple nas formas afirmativa, negativa e interrogativa.

Fonética

 Pronuncia axeitadamente os modelos presentados.
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 Aplica os coñecementos adquiridos de pronuncia: o son /h/.
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Reflexión sobre a educación

 Avalía o seu progreso e utiliza algunha estratexia de aprendizaxe. 

BLOQUE 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Amosar  interese  e  curiosidade  para  aprender  a  lingua  obxecto  de  estudo  e  recoñecer  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.

 Identifica  algúns  elementos  culturais,  xeográficos,  históricos,  artísticos,  literarios  e  sociais
relevantes dos países e culturas onde se fala a lingua inglesa.
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UNIT 3 – LIVE AND LEARN

1.- OBXECTIVOS 

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Participar en intercambios orais:
- Nomear e localizar materias (obxectos e material escolar).
- Engadir énfase á comunicación.             

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación: 
- Entender e executar un ditado.

BLOQUE 2 - Comunicación escrita: ler e escribir 

 Comprender textos escritos diversos e sinxelos.
 Producir  textos  escritos  sinxelos  con  finalidades  variadas  sobre  distintos  temas  utilizando

estratexias e recursos axeitados de cohesión e coherencia. 

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua

 Repasar e identificar o vocabulario da unidade: a vida na escola e actividades no tempo libre.
 Comprender e aplicar correctamente aspectos gramaticais:

- Os adverbios de frecuencia: always, usually, often, sometimes e never  
- Like + -ing
- Like + noun

 Usar e aprender regras básicas de ortografía e puntuación.
 Recoñecer e reproducir sons, ritmo e entonación. 
 Utilizar de estratexias de repaso, reflexión do aprendido e auto-avaliación.

BLOQUE 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Recoñecer e aprender formas básicas de relación social en lingua estranxeira.
 Amosar unha actitude positiva cara as persoas que falan outra lingua e teñen unha cultura

diferente.

2. CONTIDOS

Bloque 1 - Escoitar, comprender, falar e conversar

PROCEDEMENTOS

Listening

 Audición dun texto ou visionado dun vídeo sobre diferentes tipos de escolas: Millfield School;
schools in the UK and the USA. (SB pp. 33, 39)

 Audición dun texto e identificación da veracidade das afirmacións presentadas. Realización de
exercicios e revisión conxunta. (SB pp. 34, 38,40)

 Lectura dunhas frases, anticipación do contido: audición do texto e realización de exercicios.
(SB, p. 36)
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 Audición dun texto e, a partir da información captada, selección dunha imaxe. (SB p. 37)

 Audición dun texto e realización das actividades de comprensión oral. (SB p. 40)

Speaking

 Realización dun intercambio comunicativo en grupo, sobre as imaxes ou título de cada sesión,
para identificar vocabulario ou ideas coñecidas sobre o tema. (SB, pp. 33-46)

 Expresión de preferencias likes and dislikes a partir das preguntas formuladas. (SB pp. 33-46)

 Functional language: making suggestions and giving opinions; preguntar e contestar pre-
guntas, e aplicar as estruturas nun intercambio comunicativo sobre suxestións. (SB, p. 41)

 Lectura dos cadros con linguaxe útil  e consellos (Táboas de vocabulario e gramática; Say it!;
Functional language; Writing task; Language summary; Remember!; Useful language) e realiza-
ción de exercicios para practicalos. (SB pp. 33-46).

Bloque 2 - Lectura e escritura 

PROCEDEMENTOS

Reading

 Lectura e captación do significado xeral e específico do texto. Realización das actividades de
comprensión e corrección de forma conxunta na clase.  (SB pp.34-35)

 Identificación da frase que resume un texto. (SB p.38)

 Identificación das características do tipo de texto estudado: un guión para unha visita a un centro
educativo. (SB p. 42)

 Le unha lista de palabras relacionada co tema da unidade: a escola, os deportes e a vestimenta.
(SB p. 94)

Writing

 Produción de frases co vocabulario e expresións aprendidas. (SB p. 33-46)

 Interiorización de estratexias de escritura (Writing task): escribir un guión para a visita a un centro
educativo. (SB p. 42)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (Look at language): presentadores this,
that, these, those, realización dos exercicios propostos e corrección conxunta en clase. (SB p. 42)

 Elaboración dun poster:  Project This is me!  Recompilación de fotos e de información persoal
para presentar en clase, coa axuda dos coñecementos lingüísticos adquiridos ata a data e se-
guindo as indicacións do modelo. (SB pp. 44-45)

Bloque 3 - Coñecemento da lingua 
     
CONCEPTOS
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Funcións da linguaxe 
 Falar da escola e as actividades deportivas.
 Expresar preferencias.
 Realizar suxestións.
 Expresar opinións.

ESTRUTURAS-GRAMATICA
Adverbs of frequency:
Like + -ing
Like + noun

VOCABULARIO
Tema: school, sports and equipment 
Léxico: 
 Topic vocabulary. 

- School:  canteen, changing room, hall, ICT suite, library, playground, science lab,
staffroom,coach, head teacher

- Sports and equipment: basketball, googles, hockey, stick, ice skating, judo, racket,
swimming, trainers.

 Language focus / Useful language: 
- Be crazy about, don’t mind, can’t stand, like, hate
- Making suggestions: How about –ing…? Shall we.. .?   Why don’t we…?
- Giving opinions: That’s a good idea / bad idea; That sounds interesting; No, thanks!

I don’t want to do that.

PROCEDEMENTOS

Grammar

 Observación e interiorización das normas de uso de adverbios de frecuencia. (SB p.35)

 Observación e interiorización das normas de uso de like +-ing/ noun. (SB p.37)

 Realización dos exercicios propostos e corrección de forma conxunta en clase. (SB pp. 35, 37)

 Consulta á sección de gramática, se é necesario. (SB páx. 43; WB p.92)

 Práctica do uso dos adverbios de frecuencia mediante a realización de exercicios do Workbook.
(WB p. 25)

 Práctica do uso de like + -ing / noun mediante a realización de exercicios do Workbook. (WB p.
27)
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Vocabulary

 Identificación de vocabulario a partir do recoñecemento deste. (SB p.33)

 Identificación nun texto de nomes de espazos para describir unha escola. (SB p. 34)

 Interiorización dalgunhas expresións e consellos útiles para facer suxestións e para dar opinións.
(SB p. 41)

 Observación e consulta do cadro-resumo na páxina language summary (SB páx. 43)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade: school, sports and sports equip-
ment. (SB p. 43; WB p. 94)

 Realización de crebacabezas e encrucillados. (WB p.95)

Pronunciation

 Audición e repetición da pronunciación de palabras rematadas en -ing. (SB p.37)

Bloque 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

CONCEPTOS

 Hai escolas especializadas en diferentes aspectos do currículo.

 Non todos os alumnos poden asistir a unha escola.

 Cada deporte require unha vestimenta diferente.

RELACIÓN CON OUTRAS ÁREAS DO CURRÍCULO

Tecnoloxía: Presentacións dixitais
Ciencias sociais: Tipos de escolas.
Educación física: os deportes.

3 - TRATAMENTO DA DIVERSIDADE

Actividades de reforzo

Actividades adicionais e opcionais (Teacher's Guide, pp. T33- T46)

Grammar reference, WB p. 92
Grammar practice, WB p. 93

Vocabulary practice, WB p. 95
Vocabulary reference, WB p. 94

Photocopiable activities (Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM) Unit 3:
Grammar worksheets *, **
Vocabulary worksheets *, **

Writing Tutor TR Multi-Rom
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As actividades de extensión

Actividades adicionais e opcionais (Teacher's Guide, pp. T33-T46)

Photocopiable activities (Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM) Unit 3:
Vocabulary worksheets ***
Grammar worksheets ***

Unit 3 Extra Practice Pages
VocApp

4.- AVALIACIÓN

Valoración Formativa
Review, SB p. 46
Review, (WB pp. 30-31)

A avaliación sumativa
Unit 3 Tests *,**,***, Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM
End-of-term 1 Tests *,**,***, Tests and Teacher's Resources multi-ROM

Criterios de avaliación

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Comprende a idea principal e identifica as ideas relevantes de mensaxes orais sobre deportes
e vestimenta.

 Realiza suxestións e responde axeitadamente.

 Exprésase con fluidez, pronunciación e entoación adecuadas, utilizando vocabulario axeitado
cando fala cos seus compañeiros/as.

BLOQUE 2 - Comunicación escrita: ler e escribir 

 Comprende  a  información  contida  en  textos  escritos  procedentes  de  diversas  fontes
relacionados con relacións persoais. 

 Escribe un guión para a presentación da súa escola de forma clara e detallada, utilizando
unha correcta puntuación e conectores básicos.

 Realiza un poster explicando detalles persoais de forma completa, precisa e concisa.

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua 

Vocabulario 

 Coñece  e  utiliza  vocabulario  sobre  o  tema  estudado  na  unidade:  partes  dunha  escola;
deportes e vestimenta deportiva.

Gramática
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 Comprender  e utilizar  correctamente as estruturas  gramaticais  aprendidas na unidade: os
adverbios de frecuencia.

 Utiliza con corrección os verbos para expresar gustos e preferencias.

Fonética

 Aplica os coñecementos adquiridos de pronunciación: palabras rematadas en -ing.

Reflexión sobre a educación

 Avalía o seu progreso e utiliza algunha estratexia de aprendizaxe. 

BLOQUE 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Amosar  interese  e  curiosidade  para  aprender  a  lingua  obxecto  de  estudo  e  recoñecer  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.

 Identifica  algúns  elementos  culturais,  xeográficos,  históricos,  artísticos,  literarios  e  sociais
relevantes dos países e culturas onde se fala a lingua estranxeira.
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UNIT 4 – EXTREMES

1.- OBXECTIVOS 

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Participar en intercambios orais:
- Nomear e comparar lugares, cousas e persoas.
- Preguntar e dar información turística. 

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación: 
- Entender e extraer detalles dun vídeo.

BLOQUE 2 - Comunicación escrita: ler e escribir 

 Comprender textos escritos diversos e sinxelos.
 Producir  textos  escritos  sinxelos  con  finalidades  variadas  sobre  distintos  temas  utilizando

estratexias e recursos axeitados de cohesión e coherencia. 

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua

 Repasar e identificar o vocabulario da unidade: adxectivos e o tempo atmosférico.
 Comprender e aplicar correctamente aspectos gramaticais:

- O grao comparativo do adxectivo.
- O grao superlativo do adxectivo.

 Usar e aprender regras básicas de uso dos conectores so, because.
 Recoñecer e reproducir sons, ritmo e entonación. 
 Utilizar de estratexias de repaso, reflexión do aprendido e auto-avaliación.

BLOQUE 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Recoñecer e aprender formas básicas de relación social en lingua estranxeira.
 Amosar unha actitude positiva cara as persoas que falan outra lingua e teñen unha cultura

diferente.

2. CONTIDOS

Bloque 1 - Escoitar, comprender, falar e conversar

PROCEDEMENTOS

Listening

 Audición dun texto como corrección dos exercicios realizados. (SB pp. 47, 49)

 Audición ou visionado dun vídeo sobre deportes extremos, sobre Auckland e sobre como com-
prar un billete de tren. (SB p. 47, p.53, p.55)

 Audición dun texto e identificación dos detalles para responder preguntas.  Realización de
exercicios e revisión conxunta. (SB p. 50)

 Audición dun avance metereolóxico, comprensión da información e corrección de frases inco-
rrectas. (SB p. 58)
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Speaking

 Realización dun intercambio comunicativo en grupo, sobre as imaxes ou título de cada sesión,
para identificar vocabulario ou ideas coñecidas sobre o tema. (SB pp. 47-58)

 Expresión da opinión persoal usando os adxectivos e as expresións adecuadas segundo as
preguntas formuladas. (SB pp. 47-58)

 Comparación de persoas, lugares e cousas. (SB p.49)

 Comparación do tempo metereolóxico de tres lugares. (SB p.51)

 Realización de diálogos como práctica da linguaxe funcional presentada. (SB p.55)

Bloque 2 - Lectura e escritura 

PROCEDEMENTOS

Reading

 Lectura dun texto sobre a descrición dun parque temático. Realización das actividades de com-
prensión e corrixir de forma conxunta na clase. (SB pp.48-49)

 Lectura de imaxes e ampliación de vocabulario. Realizar as actividades de comprensión e corrixir
de forma conxunta na clase.  (SB pp. 47, 50,51,52)

 Identificación das características do tipo de texto estudado: descrición e comparación de lugares.
(SB pp. 56,58)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade: adjectives, weather. (SB p. 57)

Writing

 Produción de frases comparando lugares, obxectos e persoas co vocabulario e expresións apren-
didas. (SB pp. 47- 58)

 Interiorización de estratexias de escritura (Writing task): escribir unha comparación de tres luga-
res, recomendando un. (SB,p. 56)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (Look at language): uso de conectores,
realización dos exercicios propostos e corrección conxunta en clase. (SB p. 56)

 Elaboración dunha tarefa escrita aplicando os novos coñecementos lingüísticos adquiridos na
unidade: comparativo e superlativo. (SB p. 58)

Bloque 3 - Coñecemento da lingua 
     
CONCEPTOS

Funcións da linguaxe 
 Comparar persoas, lugares e cousas
 Indicar opcións en grao superlativo 
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 Expresar o tempo atmosférico

ESTRUTURAS-GRAMATICA
Comparative and superlative adjectives.
So and because

VOCABULARIO
Tema: Adjetives and weather 
Léxico: 
 Topic vocabulary. 

- Adxectivos: boring, cheap, crowded, dangerous, difficult,  easy, expensive, fast,
high, long, low, near, noisy, quiet, slow, surprising.

- Tempo atmosférico:  cloudy, cold, dry,  foggy, hot,  icy,  rainy, snow, sunny,
wet, windy

 Language focus / Useful language: 
- -er than …: it’s warmer than yesterday.
- The …-est : The Odeon is the biggest cinema in my town
- Asking for travel information

PROCEDEMENTOS

Grammar

 Observación e interiorización das normas de uso dos comparativos. Diferenciar entre os adxecti-
vos curtos, longos e irregulares. (SB p. 49)

 Observación e interiorización das normas de uso os superlativos. Diferenciar entre os adxectivos
curtos, longos e irregulares. (SB p. 51)

 Realización os exercicios propostos e corrección de forma conxunta en clase. (SB pp. 49,51)

 Consulta da sección de gramática, se é necesario. (SB p.57, WB p.96)

 Práctica do uso dos comparativos e superlativos mediante a realización de exercicios do Work-
book.  (WB pp. 37,39)

Vocabulary

 Identificación de vocabulario a partir da observación de fotografías. (SB p.47,52, 126)

 Identificación nun texto de adxectivos para describir lugares. (SB p.48)

 Interiorización dalgunhas expresións: Confusing words (SB p. 52)

 Observación do cadro-resumo sobre a formación de comparativos e superlativos. Realizar os
exercicios propostos e corrección conxunta en clase. (SB p.51)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade: adjectives and weather. (SB p.
57; WB p. 98)

 Realización de crebacabezas e encrucillados. (WB p. 99)
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Pronunciation

 Escoita a pronunciación dos sons consonánticos /j/ e /dʒ/, e reprodúceos axeitadamente. (SB,
p.6)

Bloque 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

CONCEPTOS

 Tres millóns de persoas visitan Port Aventura cada ano.

 A cidade máis fría do hemisferio norte está en Rusia e chámase Oymyakon.

 Leonardo Torres Quevedo deseñou o coche aéreo que circula sobre as cataratas do Niágara.

RELACIÓN CON OUTRAS ÁREAS DO CURRÍCULO

Ciencias sociais: atraccións, ríos e cidades.
Educación física: deportes extremos
Ciencias Naturais: tempo atmosférico

3 - TRATAMENTO DA DIVERSIDADE

Actividades de reforzo

Actividades adicionais e opcionais (Teacher's Guide, pp. T47- T58)
Grammar reference, WB p. 96
Grammar practice, WB p. 97

Vocabulary practice, WB p. 98
Vocabulary reference, WB p. 99

Photocopiable activities (Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM) Unit 4:
Grammar worksheets *, **
Vocabulary worksheets *, **

Writing Tutor TR Multi-Rom

As actividades de extensión

Actividades adicionais e opcionais (Teacher's Guide, pp. T47-T58)

Photocopiable activities (Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM) Unit 4:
Vocabulary worksheets ***
Grammar worksheets ***

Unit 4 Extra Practice Pages
VocApp
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4.- AVALIACIÓN

Valoración Formativa
Review, SB p.57
Review, WB pp.38-39

A avaliación sumativa
Unit 4 Tests *,**,***, Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM 
 
Criterios de avaliación

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Comprende a idea principal e identifica ideas relevantes de mensaxes orais sobre deportes
extremos.

 Exprésase  con  fluidez,  pronunciación  e  entoación  adecuadas,  utilizando  vocabulario
adecuando cando fala cos seus compañeiros/as.

 Pregunta e dá información utilizando o vocabulario axeitado.

BLOQUE 2 - Comunicación escrita: ler e escribir 

 Comprende  a  información  contida  en  textos  escritos  procedentes  de  diversas  fontes
relacionados con lugares, persoas ou cousas. 

 Escribe  unha  descrición  dun  lugar  de  forma  clara  e  detallada,  utilizando  unha  correcta
puntuación e conectores básicos.

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua 

Vocabulario 

 Coñece  e  utiliza  vocabulario  sobre  o  tema  estudado  na  unidade:  adxectivos  e  o  tempo
atmosférico.

Gramática

 Comprender e utilizar correctamente as estruturas gramaticais aprendidas na unidade: o grao
comparativo e superlativo dos adxectivos.

Fonética

 Aplica os coñecementos adquiridos de pronunciación: os sons /j/ e /dʒ/.

Reflexión sobre a educación

 Avalía o seu progreso e utiliza algunha estratexia de aprendizaxe. 

BLOQUE 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Amosar  interese  e  curiosidade  para  aprender  a  lingua  obxecto  de  estudo  e  recoñecer  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
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 Identifica  algúns  elementos  culturais,  xeográficos,  históricos,  artísticos,  literarios  e  sociais
relevantes dos países e culturas onde se fala a lingua estranxeira.
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UNIT 5 – THAT’S DIFFERENT

1.- OBXECTIVOS 

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Participar en intercambios orais:
- Nomear accións que se están a facer agora.
- Describir fotografías. 

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación: 
- Entender vídeos e gravacións.

BLOQUE 2 - Comunicación escrita: ler e escribir 

 Comprender textos escritos diversos e sinxelos.
 Producir  textos  escritos  sinxelos  con  finalidades  variadas  sobre  distintos  temas  utilizando

estratexias e recursos axeitados de cohesión e coherencia. 

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua

 Repasar e identificar o vocabulario da unidade: verbos de acción e equipacións deportivas.
 Comprender e aplicar correctamente aspectos gramaticais:

- O present continuous nas formas afirmativa, negativa e interrogativa.
- Diferenzas entre o presente simple e o presente continuo
- Uso de for example, such as e like para dar exemplos.

 Usar e aprender regras básicas de ortografía e puntuación.
 Recoñecer e reproducir sons, ritmo e entonación. 
 Utilizar de estratexias de repaso, reflexión do aprendido e auto-avaliación.

BLOQUE 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Recoñecer e aprender formas básicas de relación social en lingua estranxeira.
 Amosar unha actitude positiva cara as persoas que falan outra lingua e teñen unha cultura

diferente.

2. CONTIDOS

Bloque 1 - Escoitar, comprender, falar e conversar

PROCEDEMENTOS

Listening

 Audición dun texto co fin de ordenar unhas imaxes e poder responder preguntas. (SB p.63)

 Audición de conversacións telefónicas de forma comprensiva. (SB páx. 67)

 Audición de chamadas telefónicas e tomar nota das mensaxes a transmitir. Realización de
exercicios e revisión conxunta. (SB p. 67)

 Audición e comprensión de videos para localizar e ampliar información relativa á unidade. (SB
pp. 59, 65, 67)
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Speaking

 Realización dun intercambio comunicativo por parellas ou en pequeno grupo, sobre as imaxes
ou título de cada sesión, para identificar vocabulario ou ideas coñecidas sobre o tema. (SB pp.
59-70)

 Expresión da opinión persoal a partir das preguntas formuladas. (SB pp. 59-70)

 Intercambio de diálogos e conversacións telefónicas a partir de modelos. (SB páx. 67)

 Interiorización dos cadros con linguaxe útil  e consellos (Functional language: Having a phone
conversation; identificación dalgúns false friends: Learn it!; Language summary) e realización de
exercicios para practicalos. (SB pp. 59-70).

Bloque 2 - Lectura e escritura 

PROCEDEMENTOS

Reading

 Lectura de opinións sobre fotografías. Análise comprensiva da linguaxe e asociación do comenta-
rio coa fotografía. (SB p.60)

 Comprensión do significado xeral do texto, e realización das actividades de comprensión. Correc-
ción de forma conxunta en clase.  (SB pp. 64-65)

 Interpretación da linguaxe gráfica e tradución á linguaxe falada ou escrita. (SB p.66)

 Identificación das características do tipo de texto estudado: unha descrición dunha imaxe. (SB p.
68)

 Lectura dun texto describindo unha imaxe. Comprensión das partículas usadas para dar exem-
plos.  (SB p. 69)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade: action verbs and adventure
equipment. (SB p. 69)

Writing

 Produción de frases, preguntas e respostas, sobre as accións que se están a realizar neste mo-
mento co vocabulario e expresións aprendidas. (SB p. 61)

 Elaboración dun texto sobre o que habitualmente hai cada un durante o fin de semana. (SB p. 63)

 Redacción de frases sobre o tipo de música preferida seguindo un modelo dado. (SB p.65)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (writing task): puntuación e uso de conec-
tores, realizar os exercicios propostos e corrección conxunta en clase. (SB p. 69)

 Elaboración dunha tarefa escrita: My favourite hobbies, seguindo unha guia e unha correcta plani-
ficación do texto. Aplica os novos coñecementos lingüísticos adquiridos na unidade. (SB p. 68)

Bloque 3 - Coñecemento da lingua 
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CONCEPTOS

Funcións da linguaxe 
 Falar de accións que se están a realizar
 Falar de feitos habituais
 Dialogar para transmitir mensaxes
 Describir imaxes

ESTRUTURAS-GRAMATICA
Present simple
Present continuous
Conectores: such as, for example, like

VOCABULARIO
Tema: action verbs e adventure equipment 
Léxico: 
 Topic vocabulary. 

- Verbos de acción: build, carry, climb, close, dive, draw, fly, hold, jump, open, prac-
tise, sail

- Utensilios de deporte: backpack, binoculars, compass, first-aid kit, insect re-
pellent, map, sleeping bag, sunscreen, tent, torch, waterproof jacket

 Language focus / Useful language: 
- present simple e present continuous
- identificación dalgúns false Friends: cook, cooker, kitchen
- Having a phone conversation

PROCEDEMENTOS

Grammar

 Observación e interiorización das normas de uso dos tempos de presente. Diferenciar entre os di-
ferentes tempos (present simple, present continuous). (SB p.63)

 Observación e interiorización das normas de uso de such as/ for example/ like para dar exem-
plos. (SB p.68)

 Realización dos exercicios propostos e corrección conxunta en clase. (SB pp.61, 63)

 Consulta da sección de gramática, se é necesario. (SB p.69, WB p.100)

 Práctica do uso dos tempos de presente mediante a realización de exercicios do Workbook.  (WB
pp. 41, 43)
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Vocabulary

 Identificación de vocabulario a partir de imaxes. (SB pp. 59, 60, 61)

 Identificación de vocabulario en contexto. (SB p. 60-61)

 Asociación de vocabulario coa súa definición. (SB p.62)

 Interiorización dalgunhas expresións e consellos útiles: false friends. (SB p.67)

 Estudo do cadro-resumo sobre functional language: Having a phone conversation. (SB p.67)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade: action verbs; adventure equip-
ment. (SB, p. 69; WB p. 102)

 Realización de crebacabezas e encrucillados. (WB p. 103)

Pronunciation

 Audición da pronunciación das palabras e discriminación das letras mudas. (SB p.67)

Bloque 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

CONCEPTOS

 Zep Hoover é un famoso fotógrafo americano dende moi novo.

 Jessica Watson, aos 16 anos, deu a volta ao mundo navegando soa.

 Buskaid recolle diñeiro para financiar un proxecto de escola de música gratis para
nenos que viven en Johannesburg. 

RELACIÓN CON OUTRAS ÁREAS DO CURRÍCULO

Ciencias sociais: navegación, excursións, hábitos e afeccións.
Música: música clásica
Tecnoloxía: a fotografía e o retoque fotográfico

3 - TRATAMENTO DA DIVERSIDADE

Actividades de reforzo

Actividades adicionais e opcionais (Teacher's Guide, pp. T59- T70)

Grammar reference, WB p. 100
Grammar practice, WB p. 101

Vocabulary practice, WB p. 102
Vocabulary reference, WB p. 103

Photocopiable activities (Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM) Unit 5:
Grammar worksheets *, **
Vocabulary worksheets *, **

72       Mosaic 1  Oxford University Press 



Lingua Estranxeira- Inglés 1. º ESO 

Writing Tutor TR Multi-Rom

As actividades de extensión

Actividades adicionais e opcionais (Teacher's Guide, pp. T59-T70)

Photocopiable activities (Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM) Unit 5:
Vocabulary worksheets ***
Grammar worksheets ***

Unit 5 Extra Practice Pages
VocApp

4.- AVALIACIÓN

Valoración Formativa
Review, SB p.70
Review, WB pp.46-47

A avaliación sumativa
Unit 5 Tests *,**,***, Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM 

Criterios de avaliación

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Comprende  a  idea  principal  e  identifica  ideas  relevantes  de  mensaxes  orais  en  diálogos
telefónicos.

 Exprésase con fluidez, pronunciación e entoación adecuadas, utilizando vocabulario axeitado
cando fala cos seus compañeiros/as.

BLOQUE 2 - Comunicación escrita: ler e escribir 

 Comprende  a  información  contida  en  textos  escritos  procedentes  de  diversas  fontes
relacionados con hobbies. 

 Escribe a descrición dunha fotografía de forma clara e detallada,  utilizando unha correcta
puntuación e conectores básicos.

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua 

Vocabulario 

 Coñece  e  utiliza  vocabulario  sobre  o  tema  estudado  na  unidade:  verbos  de  accións  e
equipamento deportivo.

Gramática

 Comprender  e utilizar  correctamente as estruturas  gramaticais  aprendidas na unidade: os
tempos de presente (Present simple. Present continuous) 
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Fonética 

 Aplica os coñecementos adquiridos de pronunciación: letras mudas

Reflexión sobre a educación

 Avalía o seu progreso e utiliza algunha estratexia de aprendizaxe. 

BLOQUE 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Amosar  interese  e  curiosidade  para  aprender  a  lingua  obxecto  de  estudo  e  recoñecer  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.

 Identifica  algúns  elementos  culturais,  xeográficos,  históricos,  artísticos,  literarios  e  sociais
relevantes dos países e culturas onde se fala a lingua estranxeira.
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UNIT 6 – STREET LIFE

1.- OBXECTIVOS 

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Participar en intercambios orais:
- Expresar permiso, habilidade, obriga e prohibición.
- Simular un diálogo nun restaurante.
- Describir fotografías. 

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación: 
- Entender vídeos e gravacións.

BLOQUE 2 - Comunicación escrita: ler e escribir 

 Comprender textos escritos diversos e sinxelos.
 Producir  textos  escritos  sinxelos  con  finalidades  variadas  sobre  distintos  temas  utilizando

estratexias e recursos axeitados de cohesión e coherencia. 

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua

 Repasar e identificar o vocabulario da unidade: comida e bebida, tendas e comercios.
 Comprender e aplicar correctamente aspectos gramaticais:

- Os modais can / can't para expresar permiso e habilidade.
- Os modais must / mustn't para expresar obriga e prohibición. 
- Diferenzas entre countable nouns e uncountable nouns.
- Uso de there is / are; some / any; much / many; a lot of; how much / many

 Usar regras básicas de ortografía e puntuación.
 Recoñecer e reproducir sons, ritmo e entonación.
 Interpretar expresións numerais. 
 Utilizar de estratexias de repaso, reflexión do aprendido e auto-avaliación.

BLOQUE 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Recoñecer e aprender formas básicas de relación social en lingua estranxeira.
 Amosar unha actitude positiva cara as persoas que falan outra lingua e teñen unha cultura

diferente.

2. CONTIDOS

Bloque 1 - Escoitar, comprender, falar e conversar

PROCEDEMENTOS

Listening

 Audición e comprensión de videos para localizar e ampliar información relativa á unidade. (SB
pp. 71, 77, 79)

 Audición dun texto co fin responder preguntas. (SB p. 74)
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 Audición de conversacións (nun restaurante, durante unhas vacacións, etc.) de forma com-
prensiva. (SB páx. 79, 84)

 Realización dun ditado. (SB p. 79)

 Audición co fin de comprobar respostas. (SB p. 80)

Speaking

 Realización dun intercambio comunicativo por parellas ou en pequeno grupo, sobre as imaxes
ou título de cada sesión, para identificar vocabulario ou ideas coñecidas sobre o tema. (SB pp.
71-84)

 Expresión da opinión persoal a partir das preguntas formuladas. (SB pp. 71-84)

 Descrición de imaxes. (SB p. 76)

 Intercambio de diálogos e conversacións a partir de modelos. (SB p. 79)

 Identificación de diferenzas entre dúas imaxes. (SB p. 84)

 Interiorización dos cadros con linguaxe útil e consellos (Functional language: Ordering in a res-
taurant; identificación dalgúns false friends: Learn it!; Say it!; Language summary) e realización de
exercicios para practicalos. (SB pp. 71-84).

Bloque 2 - Lectura e escritura 

PROCEDEMENTOS

Reading

 Lectura de textos sobre alimentación e análise comprensiva da linguaxe. (SB p. 72)

 Comprensión do significado xeral do texto, e realización das actividades de comprensión. Correc-
ción de forma conxunta en clase.  (SB pp. 76-77)

 Interpretación da linguaxe gráfica e tradución á linguaxe falada ou escrita. (SB p. 78-79)

 Identificación das características do tipo de texto estudado: unha receita de cociña. (SB p. 80)

 Lectura dun texto dando instrucións sobre a elaboración dun prato. Comprensión das expresións
usadas para secuenciar.  (SB p. 80)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade: food, at the market. (SB p. 81)

Writing

 Elaboración de frases sobre as normas na casa e na escola. (SB p. 73)

 Produción de frases, preguntas e respostas, co vocabulario e exprecións aprendidas. (SB p. 75,
79)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (writing task): puntuación e uso de secuen-
ciadores, realización dos exercicios propostos e corrección conxunta en clase. (SB p. 80)
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 Elaboración dunha tarefa escrita: A recipe, seguindo unha guía e unha correcta planificación do
texto e aplicando os novos coñecementos lingüísticos adquiridos na unidade. (SB p. 80)

 Elaboración dun folleto sobre nosa cidade: Group Project – This is where we live! (SB pp. 82-84)

Bloque 3 - Coñecemento da lingua

CONCEPTOS

Funcións da linguaxe 
 Expresar permiso e habilidade
 Expresar obligación e prohibición
 Dialogar para pedir nun restaurante
 Describir imaxes

ESTRUTURAS-GRAMATICA
Can / can’t
Must / mustn’t
There is /are; some / any; much / many / a lot of; how much / many
Secuenciadores: first, next, after that, finally …

VOCABULARIO
Tema: food, shopping and markets 
Léxico: 
 Topic vocabulary. 

- Food:  beans, beef, brad, cheese, chicken, chickpeas, chilli sauce, onion, grapes,
jam, mushrooms, oil, rice, salt and pepper, spices, sugar, yoghurt

- At the market: backpack, binoculars, compass, first-aid kit, insect repellent,
map, sleeping bag, sunscreen, tent, torch, waterproof jacket

 Language focus / Useful language: 
- Can / can’t; must / mustn’t
- There is /are; some / any; much / many / a lot of; how much / many
- identificación de algúns false friends: jam, ham
- Ordering in a restaurant: Are you ready to order? What can I get you? What would

you like (to …)?; I’d like …, I’ll have …, Can I have …? Is there any …?, Can we
have the bill, please?

PROCEDEMENTOS

Grammar

 Observación e interiorización das normas de uso dos auxiliares modais can / can’t e must / mus-
tn’t. (SB p. 73)

 Interiorización do concepto de countable and uncountable nouns. (SB p. 75)

 Observación e interiorización das normas de uso de there is /are; some / any; much / many / a lot
of; how much / many con There is /are; some / any; much / many / a lot of; how much / many. (SB
p. 75)

 Realización dos exercicios propostos e corrección conxunta en clase. (SB pp. 73, 75)
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 Interiorizar o uso de secuenciadores para ordenar o discurso: first, next, after that, finally … (SB
p. 80)

 Consulta da sección de gramática, se é necesario. (SB p. 81, WB p.102)

 Práctica do uso dos contidos gramaticais traballados ao largo da unidade mediante a realización
de exercicios do Workbook.  (WB pp. 49, 51)

Vocabulary

 Identificación de vocabulario a partir de imaxes. (SB pp. 71, 74, 76)

 Interiorización dalgunhas expresións e consellos útiles: false friends. (SB p. 72)

 Identificación de vocabulario en contexto. (SB p. 72, 76)

 Asociación de vocabulario coa súa definición. (SB p. 76)

 Uso adecuado de exprecións numéricas. (SB p. 79)

 Estudo do cadro-resumo sobre functional language: Ordering in a restaurant. (SB p. 79)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade: food, at the market. (SB p. 81;
WB p. 106)

 Realización de crebacabezas e encrucillados. (WB p. 107)

Pronunciation

 Escoita e reprodución da pronuncia de palabras co son /ʃ/. (SB p. 79)

Bloque 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

CONCEPTOS

 Hábitos alimentarios no mundo.

 En Italia é ilegal comer na rúa.

 Arte na rúa: En East London se organizan tours para admirar o traballo de artistas de rúa
famosos. 

RELACIÓN CON OUTRAS ÁREAS DO CURRÍCULO

Ciencias naturais: alimentación saudable.
Educación Visual e Plástica: a arte nas rúas. 
Tecnoloxia: procesos alimentarios
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3 - TRATAMENTO DA DIVERSIDADE

Actividades de reforzo

Actividades adicionais e opcionais (Teacher’s Guide,  pp. T71- T84)

Grammar reference, WB p. 104
Grammar practice, WB p. 105

Vocabulary reference, WB p. 106
Vocabulary practice, WB p. 107

Photocopiable activities (Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM) Unit 6:
Grammar worksheets *, **
Vocabulary worksheets *, **

Writing Tutor TR Multi-Rom

As actividades de extensión

Actividades adicionais e opcionais (Teacher’s Guide, pp. T71-T84)

Photocopiable activities (Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM) Unit 6:
Vocabulary worksheets ***
Grammar worksheets ***

Unit 6 Extra Practice Pages
VocApp

4.- AVALIACIÓN

Valoración Formativa
Review, SB p. 84
Review, (WB pp. 54-55)

A avaliación sumativa
Unit 6 Tests *,**,***, Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM 
End-of-term 2 Tests *,**,***, Tests and Teacher's Resources multi-ROM

Criterios de avaliación

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Comprende a idea principal e identifica ideas relevantes de mensaxes orais en conversas
diversas.

 Exprésase con fluidez, pronunciación e entoación adecuadas, utilizando vocabulario axeitado
cando fala cos seus compañeiros/as.

BLOQUE 2 - Comunicación escrita: ler e escribir 

 Comprende  a  información  contida  en  textos  escritos,  procedentes  de  diversas  fontes,
relacionadas coa comida e os comercios. 
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 Escribe unha receita de forma clara e detallada, utilizando unha correcta puntuación e usa
secuenciadores de forma adecuada.

 Elabora un folleto sobre súa cidade, incluíndo información relevante, de forma clara e concisa

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua 

Vocabulario 

 Coñece e utiliza vocabulario sobre o tema estudado na unidade: comida, comercios e tendas.

Gramática

 Comprender  e utilizar  correctamente as estruturas  gramaticais  aprendidas na unidade: os
modais can / can’t e must / mustn’t; There is / are, some / any, a lot of, much / mane e how
much / many.

 Usa correctamente os secuenciadores first, next, after that e finally. 

Fonética 

 Aplica os coñecementos adquiridos de pronuncia: o son /ʃ/.

Reflexión sobre a educación

 Avalía o seu progreso e utiliza algunha estratexia de aprendizaxe. 

BLOQUE 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Amosar  interese  e  curiosidade  para  aprender  a  lingua  obxecto  de  estudo  e  recoñecer  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.

 Identifica  algúns  elementos  culturais,  xeográficos,  históricos,  artísticos,  literarios  e  sociais
relevantes dos países e culturas onde se fala a lingua estranxeira.
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UNIT 7 – APPEARANCES

1.- OBXECTIVOS 

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Participar en intercambios orais:
- Describir roupa no pasado e a aparencia.
- Realizar unha entrevista.
- Simular un diálogo nunha tenda de roupa
- Describir fotografías. 

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación: 
- Entender vídeos e gravacións.

BLOQUE 2 - Comunicación escrita: ler e escribir 

 Comprender textos escritos diversos e sinxelos.
 Producir  textos  escritos  sinxelos  con  finalidades  variadas  sobre  distintos  temas  utilizando

estratexias e recursos axeitados de cohesión e coherencia. 

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua

 Repasar e identificar o vocabulario da unidade: roupa e complementos; aparencia.
 Comprender e aplicar correctamente aspectos gramaticais:

- O pasado do verbo be. There was e there were.
- O past simple dos verbos regulares. 
- A orde dos adxectivos.

 Usar regras básicas de ortografía e puntuación.
 Recoñecer e reproducir sons, ritmo e entonación.
 Interpretar expresións numerais. 
 Utilizar de estratexias de repaso, reflexión do aprendido e auto-avaliación.

BLOQUE 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Recoñecer e aprender formas básicas de relación social en lingua estranxeira.
 Amosar unha actitude positiva cara as persoas que falan outra lingua e teñen unha cultura

diferente.

2. CONTIDOS

Bloque 1 - Escoitar, comprender, falar e conversar

PROCEDEMENTOS

Listening

 Audición e comprensión de videos para localizar e ampliar información relativa á unidade. (SB
pp. 85, 91, 93)

 Escoita dun texto co fin de completar un cadro e responder preguntas. (SB p. 88)
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 Escoita de conversas (nunha tenda de roupa, nun centro deportivo, etc.) de forma comprensi-
va. (SB pp. 92-93, 96)

 Audición co fin de comprobar respostas. (SB p. 86, 89, 90, 93)

Speaking

 Realización dun intercambio comunicativo en parellas ou en pequeno grupo, sobre as imaxes
ou título de cada sesión, para identificar vocabulario ou ideas coñecidas sobre o tema. (SB pp.
85-96)

 Expresión da opinión persoal a partir das preguntas formuladas. (SB pp. 85-96)

 Descrición de imaxes. (SB p. 85, 88)

 Intercambio de diálogos e conversas a partir de modelos. (SB p. 93)

 Interiorización dos cadros con linguaxe útil e consellos (Functional language: Shopping for clo-
thes; Learn it!; say it!; Language summary) e realización de exercicios para os practicar. (SB pp.
85-96)

Bloque 2 - Lectura e escritura 

PROCEDEMENTOS

Reading

 Lectura de textos sobre roupa e análise comprensiva da linguaxe. (SB p. 86)

 Comprensión do significado xeral dun texto sobre un centro espacial e realización das actividades
de comprensión. Corrección de forma conxunta en clase.  (SB pp. 90-91)

 Interpretación da linguaxe gráfica e tradución á linguaxe falada ou escrita. (SB p. 92)

 Identificación das características do tipo de texto estudado: descrición do primeiro día na escola.
(SB p. 94)

 Lectura  dun  texto  describindo  o  primeiro  día  na escola.  Interiorización da orde correcta  dos
adxectivos.  (SB p. 94)

 Conclusión dun texto sobre o sistema solar e realización de actividades de comprensión. (SB p.
129)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade:  clothes, general appearance.
(SB p. 95)

Writing

 Elaboración de frases sobre feitos ou accións pasadas. (SB p. 87, 89)

 Produción de frases co vocabulario e expresións aprendidas. (SB p. 88)
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 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (writing task): puntuación e uso correcto da
orde e os adxectivos, realización dos exercicios propostos e corrección conxunta en clase. (SB p.
94)

 Elaboración dunha tarefa escrita: First memories of school, seguindo unha guía e unha correcta
planificación do texto e aplicando os novos coñecementos lingüísticos adquiridos na unidade. (SB
p. 94)

Bloque 3 - Coñecemento da lingua

CONCEPTOS

Funcións da linguaxe 
 Falar de feitos ou accións pasadas
 Dialogar para mercar roupa nunha tenda
 Describir imaxes (roupa, persoas)

ESTRUTURAS-GRAMATICA
Past of be: was / were; there was / were
Past simple of regular verbs
Order of adjectives

VOCABULARIO
Tema: clothes, appearances 
Léxico: 
 Topic vocabulary. 

- Clothes: boots, cap, cardigan, dress, hat, hoodie, jacket, jeans, leggings, sandals,
shirt, shoes,shorts, skirt, socks, sweatshirt, top, trousers, T-shirt

- General appearance: fat, of average height, short, slim, tall, well-built
- Hair style / type: bald, curly, medium-length, short, straight, wavy
- Hair colour: blond, brown, ginger, grey, white
- Eyes: big, blue, brown, green, small
- Special features: beard, freckles, glasses, moustache.

 Language focus / Useful language: 
- was / were, there was / were
- Past tense of regular verbs
- Adjective order; descriptive language
- Shopping for clothes: Can I help you?, What size are you? What color would you

like? The changing rooms are …, Does it fit?; I’m looking for …, I’m a Small / Me-
dium / Large, Can I try it / them on?, It’s too big / small. Can I try a smaller / bigger
size?, How much is it / are they? 

PROCEDEMENTOS

Grammar

 Observación e interiorización das normas de uso as formas de pasado do verbo be: was / were;
there was / were. (SB p. 87)

 Interiorización da formación e uso do past simple dos verbos regulares. (SB p. 89)
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 Observación e interiorización do uso da orde correcta cos adxectivos. (SB p. 94)

 Realización dos exercicios propostos e corrección conxunta en clase. (SB pp. 87, 89)

 Consulta da sección de gramática, se é necesario. (SB p. 95, WB p.108)

 Práctica do uso do simple past de be e os verbos regulares mediante a realización de exercicios
do Workbook.  (WB pp. 57, 59)

Vocabulary

 Identificación de vocabulario a partir de imaxes. (SB pp. 85, 88, 90)

 Uso adecuado de exprecións numéricas. (SB p. 86, 88, 93)

 Asociación de vocabulario coa súa definición. (SB p. 90)

 Identificación de vocabulario en contexto. (SB p. 93)

 Interiorización dalgunhas expresións e consellos útiles: on / for sale; in the sale. (SB p. 93)

 Estudo do cadro-resumo sobre functional language: Shopping for clothes. (SB p. 93)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade: clothes, appearances. (SB p.95;
WB p. 110)

 Realización de crebacabezas e encrucillados. (WB p. 111)

Pronunciation

 Escoita, discriminación e reprodución da pronuncia de palabras cos sons /ʊ/ e /u:/. (SB p. 91)

Bloque 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

CONCEPTOS

 Uso de roupa para ocasións especiais:  carnaval,  teatro,  festivais  tradicionais,  cabalgadas,
festa de disfrazes, ...

 Antes do século XIX, os zapatos dereito e esquerdo eran idénticos.

 Os astronautas se exercitan nunha piscina antes de viaxar ao espazo. 

RELACIÓN CON OUTRAS ÁREAS DO CURRÍCULO

Ciencias naturais: as viaxes espaciais; o sistema solar.
Tecnoloxia: procesos téxtiles
Ética e relixión: Festas e celebracións
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3 - TRATAMENTO DA DIVERSIDADE

Actividades de reforzo

Actividades adicionais e opcionais (Teacher’s Guide,  pp. T85-T96)

Grammar reference, WB p. 108
Grammar practice, WB p. 109

Vocabulary reference, WB p. 110
Vocabulary practice, WB p. 111

Photocopiable activities (Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM) Unit 7:
Grammar worksheets *, **
Vocabulary worksheets *, **

Writing Tutor TR Multi-Rom

As actividades de extensión

Actividades adicionais e opcionais (Teacher’s Guide, pp. T85-T96)

Photocopiable activities (Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM) Unit 7:
Vocabulary worksheets ***
Grammar worksheets ***

Unit 7 Extra Practice Pages
VocApp

4.- AVALIACIÓN

Valoración Formativa
Review, SB p. 96
Review, (WB pp. 62-63)

A avaliación sumativa
Unit 7 Tests *,**,***, Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM 

Criterios de avaliación

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Comprende a idea principal e identifica ideas relevantes de mensaxes orais en conversas
diversas.

 Exprésase con fluidez, pronunciación e entoación adecuadas, utilizando vocabulario axeitado
cando fala cos seus compañeiros/as.

BLOQUE 2 - Comunicación escrita: ler e escribir 

 Comprende  a  información  contida  en  textos  escritos  procedentes  de  diversas  fontes
relacionadas coa roupa e a aparencia. 
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 Escribe un texto sobre os primeiros días na escola de forma clara e detallada, utilizando unha
correcta puntuación e usa secuenciadores de forma adecuada.

 Describe a aparencia de persoas de forma clara e usando adxectivos na orde correcta.

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua 

Vocabulario 

 Coñece e utiliza vocabulario sobre o tema estudado na unidade: roupa, aparencia.

Gramática

 Comprende e utiliza correctamente as estruturas gramaticais aprendidas na unidade: formas
de pasado do verbo be e simple past dos verbos regulares.

 Usa series de adxectivos na orde correcta. 

Fonética 

 Aplica os coñecementos adquiridos de pronuncia: os sons /ʊ/ e /u:/.

Reflexión sobre a educación

 Avalía o seu progreso e utiliza algunha estratexia de aprendizaxe. 

BLOQUE 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Amosar  interese  e  curiosidade  para  aprender  a  lingua  obxecto  de  estudo  e  recoñecer  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.

 Identifica  algúns  elementos  culturais,  xeográficos,  históricos,  artísticos,  literarios  e  sociais
relevantes dos países e culturas onde se fala a lingua estranxeira.
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UNIT 8 – PEOPLE AND PLACES

1.- OBXECTIVOS 

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Participar en intercambios orais:
- Describir persoas e lugares no pasado.
- Pedir e dar direccións.
- Describir imaxes. 

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación: 
- Entender vídeos e gravacións.

BLOQUE 2 - Comunicación escrita: ler e escribir 

 Comprender textos escritos diversos e sinxelos.
 Producir  textos  escritos  sinxelos  con  finalidades  variadas  sobre  distintos  temas  utilizando

estratexias e recursos axeitados de cohesión e coherencia. 

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua

 Revisar e identificar a partir da unidade de vocabulario: landscape places; places in town.
 Comprender e aplicar correctamente aspectos gramaticais:

- Past simple: regular and irregular verbs – affirmative and negative.
- Past simple: regular and irregular verbs – questions and short answers. 

 Usar regras básicas de ortografía e puntuación.
 Recoñecer e reproducir sons, ritmo e entonación.
 Interpretar expresións numerais. 
 Utilizar de estratexias de repaso, reflexión do aprendido e auto-avaliación.

BLOQUE 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Recoñecer e aprender formas básicas de relación social en lingua estranxeira.
 Amosar unha actitude positiva cara as persoas que falan outra lingua e teñen unha cultura

diferente.

2. CONTIDOS

Bloque 1 - Escoitar, comprender, falar e conversar

PROCEDEMENTOS

Listening

 Audición e comprensión de videos para localizar e ampliar información relativa á unidade. (SB
pp. 97, 103, 105)

 Audición dun texto co fin responder preguntas. (SB p. 100)

 Escoita de instrucións para ir dun punto dunha poboación á outro de forma comprensiva. (SB
p. 105)
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 Realización dun ditado. (SB p. 101)

Speaking

 Realización dun intercambio comunicativo por parellas ou en pequeno grupo, sobre as imaxes
ou título de cada sesión, para identificar vocabulario ou ideas coñecidas sobre o tema. (SB pp.
97-109)

 Expresión da opinión persoal a partir das preguntas formuladas. (SB pp. 97-109)

 Descrición de imaxes. (SB p. 97)

 Intercambio de diálogos e conversacións a partir de modelos. (SB p. 105)

 Identificación de diferenzas entre dúas imaxes. (SB p. 97)

 Interiorización dos cadros con linguaxe útil e consellos (Functional language: Asking and giving
directions; identificación de algunos false friends; Learn it!; say it!; Language summary) e realiza-
ción de exercicios para practicarlos. (SB pp. 97-109).

Bloque 2 - Lectura e escritura 

PROCEDEMENTOS

Reading

 Lectura de textos sobre persoas e/ou lugares e análise comprensiva da linguaxe. (SB p. 98, 106,
130)

 Comprensión do significado xeral do texto, e realización das actividades de comprensión. Correc-
ción de forma conxunta en clase.  (SB pp. 102-103)

 Interpretación da linguaxe gráfica e tradución á linguaxe falada ou escrita. (SB p. 104)

 Identificación das características do tipo de texto estudado: unha biografía. (SB p. 106)

 Lectura dun texto biográfico e interiorización do uso de preposicións nas exprecións temporais.
(SB p. 106)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade:  landscape places; places in
town. (SB p. 107)

Writing

 Elaboración de frases sobre feitos ou accións pasadas. (SB p. 99, 101)

 Produción de frases, preguntas e respostas, co vocabulario e exprecións aprendidas. (SB p. 99,
101, 108)

 Descrición dunha cidade romana. (SB p. 103)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (writing task): puntuación e uso de preposi-
cións coas exprecións temporais, realización dos exercicios propostos e corrección conxunta en
clase. (SB p. 106)
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 Elaboración dunha tarefa escrita: A biography, seguindo unha guía e unha correcta planificación
do texto e aplicando os novos coñecementos lingüísticos adquiridos na unidade. (SB p. 106)

Bloque 3 - Coñecemento da lingua

CONCEPTOS

Funcións da linguaxe 
 Falar sobre feitos ou accións pasadas
 Dialogar para pedir e/ou dar direccións
 Describir imaxes

ESTRUTURAS-GRAMATICA
Simple past of regular and irregular verbs – affrmative, negative and interrogative.
Short answers with the simple past
Expresións temporais con in, on, at, last

VOCABULARIO
Tema: landscape places, places in town 
Léxico: 
 Topic vocabulary. 

- Landscape  places:  beach,  cave,  cliff,  coral  reef,  desert,  forest,  island,  jungle,
mountain, ocean, rainforest, river, valley, waterfall

- Places in town: bakery, bookshop, chemist’s, church, cinema, department store,
newsagent’s, office block, petrol station, post office, shopping centre, sports centre,
sweet shop, takeaway, train station

 Language focus / Useful language: 
- Past simple of regular and irregular verbs
- identificación de algúns false friends: alone, only, lonely; bookshop, library, car park,

directions
- Asking for and giving directions: How do I get to …?, Can you tell me the way to

…?; Turn left / right at .., Go straight on, Go to the end of this street, Take the first
/second … right / left, It’s on the corner / at the end of … / on the left – right

PROCEDEMENTOS

Grammar

 Observación e interiorización das normas de formación e uso do past simple dos verbos regula-
res e irregulares. (SB p. 99, 101)

 Realización dos exercicios propostos e corrección conxunta en clase. (SB pp. 99, 101)

 Observación e interiorización de exprecións temporais con in, at, on, last. (SB p. 106)

 Consulta da sección de gramática, se é necesario. (SB p. 107, WB p. 112)

 Práctica do uso dos contidos gramaticais traballados ao largo da unidade mediante a realización
de exercicios do Workbook.  (WB pp. 65, 67)

Vocabulary
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 Identificación de vocabulario a partir de imaxes. (SB pp. 97, 98, 104)

 Identificación de vocabulario en contexto. (SB p. 98, 100, 102)

 Asociación de vocabulario coa súa definición. (SB p. 102)

 Interiorización dalgunhas expresións e consellos útiles: false friends. (SB p. 100, 105)

 Uso adecuado de exprecións numéricas. (SB pp. 102-103, 106, 130)

 Estudo do cadro-resumo sobre functional language: Asking for and giving directions. (SB p. 105)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade:  landscape places, places in
town. (SB p. 107; WB p. 114)

 Realización de crebacabezas e encrucillados. (WB p. 115)

Pronunciation

 Escoita e reprodución da pronuncia de algunos consonant clusters en posición inicial:sn-, st-,
sp-, sw-. (SB p. 105)

Bloque 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

CONCEPTOS

 O desenvolvemento das cidades: cambios na sociedade e estilo de vida, cambios no paisaxe.

 Antes da chegada dos romanos, no había estradas en Gran Bretaña.

 Influencia da cultura romana na Europa: cidades romanas en Gran Bretaña. 

RELACIÓN CON OUTRAS ÁREAS DO CURRÍCULO

Ciencias sociais: crecemento urbano e cambio social
Ciencias naturais. Biodiversidade
Cultura clásica: a cultura romana, cidades romanas.

3 - TRATAMENTO DA DIVERSIDADE

Actividades de reforzo

Actividades adicionais e opcionais (Teacher’s Guide,  pp. T97- T108)

Grammar reference, WB p. 112
Grammar practice, WB p. 113

Vocabulary reference, WB p. 114
Vocabulary practice, WB p. 115

Photocopiable activities (Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM) Unit 8:
Grammar worksheets *, **
Vocabulary worksheets *, **
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Writing Tutor TR Multi-Rom

As actividades de extensión

Actividades adicionais e opcionais (Teacher’s Guide, pp. T97- T108)

Photocopiable activities (Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM) Unit 8:
Vocabulary worksheets ***
Grammar worksheets ***

Unit 8 Extra Practice Pages
VocApp

4.- AVALIACIÓN

Valoración Formativa
Review, SB p. 108
Review, (WB pp. 70-71)

A avaliación sumativa
Unit 8 Tests *,**,***, Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM 

Criterios de avaliación

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Comprende a idea principal e identifica ideas relevantes de mensaxes orais en conversas
diversas.

 Exprésase con fluidez, pronunciación e entoación adecuadas, utilizando vocabulario axeitado
cando fala cos seus compañeiros/as.

BLOQUE 2 - Comunicación escrita: ler e escribir 

 Comprende  a  información  contida  en  textos  escritos  procedentes  de  diversas  fontes
relacionadas con xente e lugares do pasado. 

 Escribe unha biografía de forma clara e detallada, utilizando unha correcta puntuación e usa
exprecións temporais de forma adecuada.

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua 

Vocabulario 

 Coñece e utiliza vocabulario sobre o tema estudado na unidade: persoas e lugares no pasado.
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Gramática

 Comprender e utilizar correctamente as estruturas gramaticais aprendidas na unidade: simple
past with regular and irregular verbs.

 Usa correctamente as exprecións temporais con in, on, at, last. 

Fonética 

 Aplica os coñecementos adquiridos de pronuncia: os sons /ʊ/ e /u:/.

Reflexión sobre a educación

 Avalía o seu progreso e utiliza algunha estratexia de aprendizaxe. 

BLOQUE 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Amosar  interese  e  curiosidade  para  aprender  a  lingua  obxecto  de  estudo  e  recoñecer  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.

 Identifica  algúns  elementos  culturais,  xeográficos,  históricos,  artísticos,  literarios  e  sociais
relevantes dos países e culturas onde se fala a lingua estranxeira.
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UNIT 9 – LOOKING FORWARD

1.- OBXECTIVOS 

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Participar en intercambios orais:
- describir a tecnoloxía e ocio no futuro.
- Fazer previsións.
- Expresar plans.
- Simular un diálogo expresando plans para o fin de semana.
- Describir fotografías. 

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación: 
- Entender vídeos e gravacións.

BLOQUE 2 - Comunicación escrita: ler e escribir 

 Comprender textos escritos diversos e sinxelos.
 Producir  textos  escritos  sinxelos  con  finalidades  variadas  sobre  distintos  temas  utilizando

estratexias e recursos axeitados de cohesión e coherencia. 

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua

 Repasar e identificar o vocabulario da unidade: tecnoloxía e ocio
 Comprender e aplicar correctamente aspectos gramaticais:

- Formulación de previsións con will.
- Expresión de plans con be going to e o present continuous.
- Uso de conectores nun opinion essay.
- Expresións para introducir a opinión.

 Usar regras básicas de ortografía e puntuación.
 Recoñecer e reproducir sons, ritmo e entonación.
 Interpretar expresións numerais. 
 Utilizar de estratexias de repaso, reflexión do aprendido e auto-avaliación.

BLOQUE 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Recoñecer e aprender formas básicas de relación social en lingua estranxeira.
 Amosar unha actitude positiva cara as persoas que falan outra lingua e teñen unha cultura

diferente.

2. CONTIDOS

Bloque 1 - Escoitar, comprender, falar e conversar

PROCEDEMENTOS

Listening

 Audición e comprensión de videos para localizar e ampliar información relativa á unidade. (SB
pp. 109, 115, 117)

 Audición dun texto co fin responder preguntas. (SB p. 112, 116)
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 Escoita de conversas (nun estudo cinematográfico, plans de fin de semana, etc.) de forma
comprensiva. (SB p. 112, 116)

 Realización dun ditado. (SB p. 113)

Speaking

 Realización dun intercambio comunicativo por parellas ou en pequeno grupo, sobre as imaxes
ou título de cada sesión, para identificar vocabulario ou ideas coñecidas sobre o tema. (SB pp.
109-122)

 Expresión da opinión persoal a partir das preguntas formuladas. (SB pp. 109-122)

 Identificación de ideas a partir de imaxes. (SB p. 109, 110)

 Intercambio de diálogos e conversacións a partir de modelos. (SB p. 117)

 Interiorización dos cadros con linguaxe útil  e consellos (Functional language: Making arrange-
ments; identificación de algúns false friends; Learn it!; say it!; Language summary) e realización
de exercicios para os practicar. (SB pp. 109-122).

Bloque 2 - Lectura e escritura 

PROCEDEMENTOS

Reading

 Interpretación da linguaxe gráfica e tradución á linguaxe falada ou escrita. (SB p. 109)

 Lectura de textos sobre tecnoloxía e análise comprensiva da linguaxe. (SB p. 110)

 Comprensión do significado xeral do texto, e realización das actividades de comprensión. Correc-
ción de forma conxunta en clase.  (SB pp. 114-115)

 Identificación das características do tipo de texto estudado: un texto de opinión. (SB p. 118)

 Lectura dun opinion essay. Comprensión dos conectores e das exprecións usadas para introducir
a opinión.  (SB p. 118)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade: technology, films. (SB p. 119)

 Lectura comprensiva de poemas. (SB p.131)

Writing

 Elaboración de frases sobre o futuro: previsións e plans. (SB p. 111, 113)

 Produción de frases, preguntas e respostas, co vocabulario e exprecións aprendidas. (SB p. 113)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (writing task): puntuación e uso de conec-
tores e exprecións para introducir a opinión, realización dos exercicios propostos e corrección co-
nxunta en clase. (SB p. 118)
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 Elaboración dunha tarefa escrita: An opinion essay, seguindo unha guía e unha correcta planifica-
ción do texto e aplicando os novos coñecementos lingüísticos adquiridos na unidade. (SB p. 118)

 Elaboración dun poster sobre noso pasado e futuro: Speaking project – Me time capsule (SB pp.
120-121)

Bloque 3 - Coñecemento da lingua

CONCEPTOS

Funcións da linguaxe 
 Formular previsións
 Expresar plans
 Dialogar para falar sobre plans futuros
 Interpretar imaxes

ESTRUTURAS-GRAMATICA
Will
Be going to
Present continuous to talk about future arrangements
Connectors: firstly, secondly, all in all …
In my opinion … , I think … , I’m sure … , I don’t think …

VOCABULARIO
Tema: food, shopping and markets 
Léxico: 
 Topic vocabulary. 

- Technology: digital camera, e-book, games console, keyboard, memory stick, mo-
bile phone, mouse, printer, remote control, speakers, tablet, webcam, wi-fi

- Entertainment - films: action / adventure film, animation, comedy, documentary,
drama, fantasy film, historical drama, horror film, musical, romantic film, science-fic-
tion film, thriller, western

 Language focus / Useful language: 
- Will
- Be going to and present continuous for future plans / arrangements
- identificación de algúns false friends: story, history
- Making arrangements: What are you doing at the weekend?, Are you doing any-

thing on …?, What are you up to on …?, What else are you doing?; I’m going … /
having …/ ….

PROCEDEMENTOS

Grammar

 Observación e interiorización das normas de uso de will / won’t para formular previsións. (SB p.
111)

 Observación e interiorización das normas de uso de be going to para expresar plans. (SB p. 113)

 Observación e interiorización do uso do present continuous para falar de plans. (SB p. 116)
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 Realización dos exercicios propostos e corrección conxunta en clase. (SB pp. 111, 113, 116)

 Interiorizar o uso de conectores nun texto de opinión: Firstly, Secondly, All in all … (SB p. 118)

 Consulta da sección de gramática, se é necesario. (SB p. 119, WB p. 116)

 Práctica do uso dos contidos gramaticais traballados ao largo da unidade mediante a realización
de exercicios do Workbook.  (WB pp. 73, 75)

Vocabulary

 Identificación de vocabulario a partir de imaxes. (SB pp. 109, 112)

 Identificación de vocabulario en contexto. (SB p. 110, 118)

 Uso adecuado de exprecións numéricas. (SB pp. 110-111, 114-115, 117)

 Asociación de vocabulario coa súa definición. (SB p. 112, 114)

 Interiorización dalgunhas expresións e consellos útiles: false friends. (SB p. 114)

 Estudo do cadro-resumo sobre functional language: Making arrangements. (SB p. 117)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade:  technology, films. (SB p. 119;
WB p. 118)

 Realización de crebacabezas e encrucillados. (WB p. 119)

Pronunciation

 Escoita e reprodución da pronuncia de palabras co son /ks/. (SB p. 113)

Bloque 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

CONCEPTOS

 Usos da tecnoloxía: aprendizaxe, comunicación e ocio.

 previsións  que  se  fixeron  realidade:  J.  E.  Watkins  e  o  teléfono  móbil,  a  webcam  e  a
compartición de fotos, Edison e o e-book.

 O Festival de verán de Edinburgh – varios festivais en un.

 JK Rowling escribiu a primera novela da serie Harry Potter nun café en Edinburgh. 

RELACIÓN CON OUTRAS ÁREAS DO CURRÍCULO

Tecnoloxia: informática; progreso tecnolóxico.
Ética: formas de ocio; formas de comunicación
Ética e relixión: Festas e celebracións
Orientación: formas de aprendizaxe, técnicas de estudo
Lingua e Literatura: poesía

3 - TRATAMENTO DA DIVERSIDADE
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Actividades de reforzo

Actividades adicionais e opcionais (Teacher’s Guide,  pp. T109-T122)

Grammar reference, WB p. 116
Grammar practice, WB p. 117

Vocabulary reference, WB p. 118
Vocabulary practice, WB p. 119

Photocopiable activities (Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM) Unit 9:
Grammar worksheets *, **
Vocabulary worksheets *, **

Writing Tutor TR Multi-Rom

As actividades de extensión

Actividades adicionais e opcionais (Teacher’s Guide, pp. T109-T122)

Photocopiable activities (Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM) Unit 9:
Vocabulary worksheets ***
Grammar worksheets ***

Unit 9 Extra Practice Pages
VocApp

4.- AVALIACIÓN

Valoración Formativa
Review, SB p. 122
Review, (WB pp. 78-79)

A avaliación sumativa
Unit 9 Tests *,**,***, Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM 
End-of-term 3 Tests *,**,***, Tests and Teacher's Resources multi-ROM
End-of-year Tests *,**,***, Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM

Criterios de avaliación

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Comprende a idea principal e identifica ideas relevantes de mensaxes orais en conversas
diversas.

 Exprésase con fluidez, pronunciación e entoación adecuadas, utilizando vocabulario axeitado
cando fala cos seus compañeiros/as.

BLOQUE 2 - Comunicación escrita: ler e escribir 

 Comprende  a  información  contida  en  textos  escritos  procedentes  de  diversas  fontes
relacionadas coa tecnoloxía e o ocio. 
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 Escribe un texto de opinión de forma clara e detallada, utilizando unha correcta puntuación e
usa conectores de forma adecuada.

 Elabora  un  poster  dando  información  sobre  seu  pasado  e  futuro,  incluíndo  información
relevante, de forma clara e concisa

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua 

Vocabulario 

 Coñece e utiliza vocabulario sobre o tema estudado na unidade: tecnoloxía e ocio.

Gramática

 Comprender e utilizar correctamente as estruturas gramaticais aprendidas na unidade: will /
won’t, be going to, present continuous for future arrangements..

 Usa correctamente os conectores firstly, secondly, all in all. 

Fonética 

 Aplica os coñecementos adquiridos de pronuncia: o son /ks/.

Reflexión sobre a educación

 Avalía o seu progreso e utiliza algunha estratexia de aprendizaxe. 

BLOQUE 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Amosar  interese  e  curiosidade  para  aprender  a  lingua  obxecto  de  estudo  e  recoñecer  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.

 Identifica  algúns  elementos  culturais,  xeográficos,  históricos,  artísticos,  literarios  e  sociais
relevantes dos países e culturas onde se fala a lingua estranxeira.
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8. TEMPORALIZACIÓN MOSAIC 1

A programación de aula de Mosaic 1 que presentamos inclúe todas as actividades do libro do alumno e do Workbook, así como as actividades
opcionais e/ou alternativas do libro do profesor que consideramos máis relevantes e outros materiais complementarios. No entanto, hai que
dicir que se trata dun terceiro nivel orientativo e que é o profesorado en todo momento quen decidirá que ou que actividades se axustan máis á
seus obxectivos.

Se fai un traballo sistemático dirixido ao desenvolvemento das competencias establecidas polo currículo da Educación Secundaria Obrigatoria
tanto das competencias xerais, como das competencias propias da área. Dado o alto grao de opcionalidade que presenta este proxecto
editorial,  cremos que o profesorado poderá, sen dúbida, adaptar as actividades recollidas neste terceiro nivel  de concretude segundo as
necesidades do seu alumnado, tanto nas actividades de ensino-aprendizaxe como nas actividades de avaliación.

UNIDADE
Aprox. Nº
Sesións

Aprox. Planificación do
tempo

(50 mins por sesión)*
Notas e observacións

Starter 6 5-6 horas*

1 Family and home 11 10-11 horas*

2 Every day, every year 11 10-11 horas*

3 Live and learn 13 12-13 horas*

4 Extremes 11 10-11 horas*

5 That’s different 12 11-12 horas*

6 Street life 13 11-13 horas*

7 Appearances 11 10-11 horas*

8 People and places 11 10-11 horas*

9 Looking forward 14 12-14 horas*

TOTAL  113 e.g  101-113 horas* 

Actividades extras programadas 
polo centro

Oxford University Press                     Mosaic 1  99



Lingua Estranxeira - Inglés 1º ESO 

* Cada centro terá que adaptar este programa coa situación e propia programación. As sesións son de 50' cada unha de xeito orientativo-cada
profesor adaptase este aspecto ao seu horario e nivel de clase.

A nomenclatura empregada nas táboas de programación de aula é a seguinte:

Destrezas Interacción/Agrupamento Materiais

L Listening IW Individual Work SB Students’ Book / Digital Student’s book

R Reading T – Ss Lockstep WB Workbook / Digital Workbook

S Speaking PW Pair Work TG Teacher’s Guide

W Writing GW Group Work CD Class CDs

LC Linguistic Competence OiP Oxford iPack 

AS All skills TR Multi-ROM Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM

VocApp VocApp (Vocabulary – Extra Practice)
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STARTER UNIT 

Sesión Obxectivos Actividades Destrezas
Interacción/
Agrupamen

to
Materiais

Tempo
aprox

[1]

 Presentar algúns dos contidos do cur-
so.

 Identificar vocabulario relacionado 
coas linguas, nacións e nacionalida-
des.

 Ler a entrada dun blog e interiorización
do texto.

 Observación detallada do mapa mundial, 
situación, localización e identificación dos países 
á vez que sabemos anticipadamente algúns 
temas do curso. Comprobación que efectivamente
en cada unidade se haxan os contidos 
destacados. 

 Lectura e realización do quiz para identificar 
vocabulario sobre países, nacións e 
nacionalidades. Escoita das respostas ao quiz e 
corrección. 

 Lectura, escoita e comprensión dun texto 
presentando á unha familia. Asociación de 
preguntas e respostas e corrección conxunta.

 Actividades adcionais/opcionales:
Did you know?
Vocabulary Practice

AS

R, L

R

T – Ss
PW

IW

T – Ss
IW, PW

SB 

SB p.4 ex.1-3
WB p.4,ex.1-2
OiP
SB p.5 ex.4-5
TR Multi-ROM

SB p.5
WB p.83,ex.1
OiP

15’

20’

15’

[2]

 Coñecer e internalizar os subject pro-
nouns e os possessive adjectives. 

 Presentación do cartoon sobre a forma e uso dos 
pronomes persoais e dos adxectivos posesivos en
contexto. Introdución detallada dos mesmos ta-
mén a partir da sección de gramática do Work-
book. Realización de exercicios e corrección con-
xunta.

 Actividades adicionales/opcionales:
Grammar practice

LC T-Ss
IW – GW

Grammar 
animation, OiP
SB p.5, ex.6-8
WB p.4 ex.3-5
GR, WB p.80

WB p.81
TR Multi-Rom

50’

[3]  Aprender vocabulario relacionado á 
aula.

 Observación de imaxes e asociación de vocabula-
rio.  Presentación de vocabulario interactivo e 

LC T – Ss
IW

SB p.6, ex.1
Vocabulary 

15’
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 Repasar as preposicións de lugar. be-
hind, between, in, in front of, next 
to, on, under.

 Escribir frases usando o posesivo ‘s

comprobación de que efectivamente aprenderon o
vocabulario.

 Exposición e recordatorio do significado e uso de 
algunhas preposicións de lugar. Cartoon auxiliar. 
Escoita comprensiva do texto, o comparando co 
gráfico para indicar a veracidade das frases pro-
postas.

 Presentación do uso do posesivo ‘s en contexto e 
demostración do seu funcionamento. Realización 
de exercicios e corrección conxunta. 

 Actividades adicionales/opcionales:
Vocabulary Practice
Grammar Practice

AS

LC

T – Ss
PW

T – Ss
IW, GW

pres, OiP 

Grammar 
animation, OiP
SB p. 6, ex.2-3
WB p. 5, ex. 3

SB p. 6, ex.4-5
WB p.6, ex.1

WB p. 83, ex.2
WB p. 81, ex.3
TR Multi-ROM

20’

15’

[4]

 Escoller have got para indicar pose-
sión.

 Utilizar activa e efectivamente o voca-
bulario relacionado aos días da sema-
na e as sinaturas.

 Presentación de have got en cartoon e ademais a 
partir do grammar reference. Formas afirmativa, 
negativa e interrogativa. Práctica conxunta e com-
probación do uso correcto de have got.

 Actividades adicionales/opcionales:
Grammar practice

 Recoñecemento e escoita do vocabulario. Obser-
vación e identificación de sinaturas na axenda. 
Conclusión de frases e corrección.

 Actividades adicionales/opcionales:
vocabulary Reference

LC

W, S

T – Ss
IW

T – Ss
IW

Grammar 
animation, OiP
SB p.7, ex.6-8
WB p.5 ex.4-6

WB p. 81

Vocabulary 
pres, OiP 
SB p.7 ex.9-10
WB p.6,ex.2-4

WB p. 82

30’

20’

[5]  Practicar a expresión oral.

 Aprender instrucións usando o impera-
tivo.

 Observación das imaxes e recoñecemento das 
exprecións. (matching)

 Expresión persoal a partir das exprecións presen-
tadas e recoñecemento do imperativo a través do 
cartoon.

LC, S

LC

T – Ss
GW

IW

SB p.8, ex.1-2
WB p.7,ex.1

Grammar 
animation, OiP
SB, p.8, ex.3-4

10'

15’
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 Comentar o horario e a sinatura 
preferida. 

 Lectura e audición de textos. Aclaración do signifi-
cado de a.m. e p.m. e produción dun texto seguin-
do exactamente algún dos dous modelos presen-
tados.

 Actividades adicionales/opcionales:
Language practice
Writing preparation

LC T – Ss
IW

WB p.7, ex.2

SB p. 8, ex.5-6
WB p.7, ex.3-4
TR Multi-ROM

OiP
OiP

25’

[6]

 Avaliar o progreso do alumnado.  Realización das Grammar & vocabulary works-
heets (1, 2 ou 3 stars, segundo nivel) para avaliar 
o progreso do alumnado.

LC IW TR Multi-ROM
Grammar & 
Vocabulary 
worksheets

50’
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UNIT 1 – FAMILY AND HOME

Sesión Obxectivos Actividades Destrezas
Interacción/
Agrupamen

to
Materiais

Tempo
aprox

[1]

 Familiarizarse cos contidos da unida-
de.

 Aprender vocabulario relacionado coa 
casa e os membros da familia.

 Consolidar o vocabulario relacionado 
coa familia.

 Prever a relación que existe entre o 
animal da fotografía e o resto de ima-
xes do texto.

 Exploración dos contidos da unidade, planificación
dos obxectivos e comentario xeral sobre os unit 
contents.

 Observación detallada das fotografías. Lectura de 
frases e recoñecemento das persoas que están 
nela.

 Optional activity: Your family members

 Escoita dun texto e visualización dun vídeo sobre 
un día da vida da familia Paz. Resposta ás 
preguntas formuladas e corrección conxunta.

 Lectura comprensiva e escoita atenta do texto. 
Localización e recoñecemento do vocabulario e 
da relación existente entre as fotografías. 
Realización dun reading extensión para aumentar 
a comprensión auditiva.

 Actividades adicionales/opcionales:
Reading extension
Language summary
Vocabulary reference
Vocabulary worksheets

AS

R 

AS

R, L

T – Ss

GW

IW, GW

IW

SB pp.9-20

SB p. 9, ex.1-2

TG p. T9

Vídeo, OiP
Vocabulary 
pres, OiP

Reading prep, 
OiP
SB pp.10-11, 
ex.1-3
WB p.8

OiP
SB p.19
WB p. 86
TR Multi-ROM

5’

10’

10’

25’

 Identificar e clarificar confusing words.

 Coñecer e internalizar o presente sim-
ple do verbo to be nas formas afirmati-

 Práctica dunha estratexia de comprensión lectora:
tradución das frases do cadro Learn it! e revisión 
de vocabulario en contexto.

 Presentación da forma e o uso do verbo to be en 

R

LC

IW

T – Ss

SB p.11, ex.4-
5

Grammar 

5’

20’
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[2]

va, negativa e interrogativa.

 Reciclar o vocabulario e a gramática 
da starter unit e o aprendido ata aquí.

contexto. Recomendación de consultar o langua-
ge summary da unidade ou o Grammar reference 
do WB se for preciso. Realización das actividades 
e corrección conxunta.

 Actividades adicionales/opcionales:
Grammar practice

 Revisión dos adxectivos posesivos, do presente 
simple e do vocabulario relacionado á familia. 
Descrición da familia de cada un seguindo o mo-
delo presentado.

 Actividades adicionales/opcionales:
Grammar worksheets
Language summary

R, S, W

IW – GW

T – Ss
IW

animation, OiP
SB p.11, ex.6-
8
WB p.9, ex.1-4
WB, p.84-85
OiP
TR Multi-ROM

SB p.11,ex.9-
10
WB p.9,ex.5

TR Multi-ROM
SB p.19

25’

[3]

 Incitar aos alumnos a falar sobre casas
peculiares.

 Dar a opinión usando adxectivos sobre
algúns tipos de edificacíons.

 Pronunciation: Diferenciar os sons /i/ 
e /i:/

 Observación das fotos e comentario por parellas 
do que ven. Previsión do que poden conter este 
tipo de edificacíons. Escoita da grabación para 
procesar a precisión das previsións efectuadas.

 Interiorización de vocabulario para expresar opi-
nións e expresión das mesmas. Consulta á sec-
ción vocabulary reference se convén.

 Actividades adicionales/opcionales:
Vocabulary practice

 Escoita e repetición do cadro say it!

 Actividades adicionales/opcionales:
Pronunciation practice
Vocabulary worksheets 
Language summary

AS

S

S

T – Ss
PW

PW
IW

IW

Vocabulary 
pres., OiP
Listening prep,
OiP
SB p.12, ex. 1-
3

SB p.12, ex.4
WB p.10
WB p.87

OiP

SB p.12, ex. 5

SB p.132
TR Multi-ROM
SB p.19

20’

25’

5’

[4]  Coñecer e internalizar as partí-  Presentación da forma e o uso de there is / there LC T – Ss Grammar 20’
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culas introductorias there is a 
/an…; there are some… para 
describir lugares.

 Usar o vocabulario e as estruturas 
aprendidas para describir unha casa.

are en contexto. Consulta no language summary 
ou o grammar reference se cabe. Práctica extensi-
va e revisión conxunta.

 
 Ditado: escoita atenta e copia exacta das cinco 

frases. Reflexión para acertar de que casa se tra-
ta. Conclusión dun texto modelo e produción es-
crita: descrición dunha casa.

 Actividades adicionales/opcionales:
Grammar worksheets
Grammar reference 

L
 W

IW

T-Ss
IW

animation, OiP
SB p.13, ex.6-
7; WB p.11
SB, p.19
WB p.84

CD / OiP
SB p.13, ex.8-
10

TR Multi-ROM
WB p. 84

30’

[5]

 Coñecer e internalizar estrate-
xias de expresión oral.

 Responder a preguntas de compren-
sión lectora.

 Escoita dun programa de radio sobre mascotas e 
predición de cal podería ser a mascota número un
no Reino Unido. Tomar nota do vocabulario. Com-
prensión do texto e realización de exercicios. 

 Optional activity: Numbers

 Clarificación do vocabulario descoñecido en cada 
un dos textos. Lectura, escoita atenta e extensión 
do texto a partir do iPack. Realización de exerci-
cios e corrección 

AS

R
LC

T – Ss
IW, GW

T – Ss
IW

CD
SB p.14, ex.1-
3

 
TG p.T14

SB p.15, ex.4-
5
Reading 
extension, OiP
WB p.12, ex.1-
3

25’

25’

[6]  Practicar a expresión escrita: Langua-
ge in action

 Desenvolver un espírito crítico na ob-
servación da realidade.

 Observación das imaxes e lectura detallada do 
modelo B. Produción e selección da información e
imaxes necesarias para redactar un anuncio para 
recuperar unha mascota perdida. Presentación 
aos compañeiros e exposición na aula.

 Observación do vídeo sobre as mascotas e outros
animais populares no Reino Unido. Ampliación e 
extensión de vocabulario facía outras materias: 

W

AS

IW

T – Ss
GW

SB p.15, ex.6-
7

Video, OiP
SB, p123, 

25’

25’
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bioloxía. Realización de exercicios e corrección.

 Actividades adicionales/opcionales:
Curriculum extra worksheet

ex.1-4

TR Multi-ROM

[7]

 Pedir e dar información persoal 

 Pronunciación Mellorar a expre-
sión oral.

 Lectura dun formulario prestando atención á es-
trutura e á linguaxe usada. Observación do conti-
do solicitado e conclusión a partir da escoita. 
Práctica oral.

 Prestar atención e repetición da pronuncia de 
abreviaturas moi coñecidas do cadro say it!

 Optional activity: significado das abreviaturas

 Actividades adicionales/opcionales:
Telephone numbers and email addresses
Listening for specific information
Language practice

L,  S

L, S

IW
 PW

IW

CD
SB p.16

Listening prep,
OiP
SB p.132, ex.1

TG p.T17

TG p.T17
TR Multi-ROM
OiP

35’

15’

[8]

 Practicar diálogos.

 Ver o primeiro episodio de ‘Riverpark 
Mystery’

 Memorización do cadro Functional language. De-
mostración a partir dunha tarefa interactiva de diá-
logos para pedir ou dar información e práctica ex-
tensiva cos compañeiros.

 Observación do vídeo e demostración da 
comprensión de diferentes culturas. Fotocopias do
video script se for necesario e práctica de diálogos
‘your turn’. 

 Actividades adicionales/opcionales:
Vocabulary reference
Communication: Pairwork

AS

L
 S

T – Ss
PW

T-Ss
GW

Speaking 
practice, OiP
SB p.17, ex. 9

TR Multi-ROM
Script, TR 
Multi-ROM
Dialogue 
practice, OiP

WB p.86
TR Multi-ROM

25’

25’

[9]  Reciclar o vocabulario aprendido
na unidade.  

 Observación atenta da información presentada en 
forma de texto ou gráfica e enumeración de todos 

LC GW SB p.18, ex.1-
2

10’
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 Aprender á usar correctamente os co-
nectores and, or e but.

 Describir un cuarto virtual.

os obxectos que Omega 1 ten.

 Copia de frases coas conxuncións and, or, but e 
inferencia do significado e as normas de uso. 
Práctica e corrección conxunta.

 Observación detallada da organización e estrutura
da redacción modelo. Puntuación e separación da
información en parágrafos. Redacción dun texto

LC

W

T – Ss
IW

IW

SB p.18, ex.3-
4
WB p.13, ex. 
1-2

SB p.18, ex. 5
WB p.13, ex. 
3-5
Vocabulary 
practice, OiP
Writing prep, 
OiP

10’

30’

10

 Revisar os contidos traballados 
na unidade.

 Realización dos exercicios Review de revisión e 
corrección. Aclaración de dúbidas e preparación 
para o exame de final da unidade.

  Actividades adicionales/opcionales:
Game: Lucky Wheel. 

AS T – Ss
IW, PW

CD / OiP
SB p.20
WB pp. 14-15

OiP
VocApp

50’

11
 Avaliar os coñecementos adquiridos na

unidade.
 Realización opcional dun dos test da unidade. AS IW CD / OiP

TR Multi-ROM
Unit 1 Tests

50’
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UNIT 2 – EVERY DAY, EVERY YEAR

Sesión Obxectivos Actividades Destrezas
Interacción/
Agrupamen

to
Materiais

Tempo
aprox

[1]

 Familiarizarse cos contidos da unida-
de.

 Introducir o tema da unidade mediante 
a presentación do vocabulario (obxec-
tos que usamos cada día). 

 Aprender vocabulario relacionado coas
actividades da vida diaria

 Exploración dos contidos da unidade, planificación
dos obxectivos e comentario xeral sobre os unit 
contents.

 Activación de vocabulario a partir da observación 
e o recoñecemento de imaxes. Observación do 
vídeo A day in the life of an American teenager e 
resposta ás preguntas que se formulan.

 Intercambio oral e coñecemento do vocabulario 
atendendo á diversidade dos alumnos. Fotocopias
de 1-3 star tasks para practicar o vocabulario. 
Lectura e escoita do texto e recoñecemento de 
algunha das exprecións estudadas.

 Optional activity :Miming game

 Actividades adicionales/opcionales:
Vocabulary worksheets

AS

S

L, S
R

T – Ss

PW, GW

GW
IW

SB pp.21-32
CD/OiP

SB p.21
Video, OiP:

Vocabulary 
pres, OiP
Vocabulary 
practice, OiP
SB p.22, ex.1-
2; WB p.16

TG p.T22

TR Multi-ROM

5’

25’

20’

[2]

 Reciclar vocabulario estudado na sec-
ción anterior.

 Revisión e comprobación do coñecemento do sig-
nificado e uso da conxunción because para dar ra-
zóns. Lectura do texto e do recadro did you know?
para conseguir información específica. Extensión 
da lectura para coñecer a veracidade das propos-
tas efectuadas. 

 Actividades adicionales/opcionales:
Language summary
Vocabulary reference

LC

LC

T – Ss
PW

T – Ss
IW

Reading prep, 
OiP
SB p.22, ex.3-
4
Reading 
extension, OiP

SB p.31
WB p.91

30’
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 Interiorizar a forma e o uso do presente
simple afirmativo, negativo e interroga-
tivo.

Vocabulary practice
Vocabulary worksheet

 Pip presenta a forma e o uso do presente simple 
en contexto. Consulta da grammar reference e o 
language summary se for necesario. Realización 
de exercicios e corrección.

 Actividades adicionales/opcionales:
Grammar practice

OiP
TR Multi-Rom

Grammar 
animation, OiP
SB p.23, ex. 5-
6
WB pp.88-89
SB p.31

OiP

20’

[3]

 Escribir frases sobre rutinas usando 
object pronouns.

 Aprender vocabulario relaciona-
do ás actividades de tempo li-
bre.

 Estudo do cadro object pronouns demostrando a 
substitución do nome polos pronomes. Realiza-
ción de exercicios e corrección. Consulta da sec-
ción de gramática, se é necesario.

 Actividades adicionales/opcionales:
Language summary
Grammar reference
Grammar worksheets

 Observación do título e activación de vocabulario. 
Realización do cuestionario e interiorización do 
vocabulario novo.

 Optional activity: identify objects.

 Actividades adicionales/opcionales:
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

LC
S

S

T – Ss
IW, PW

T – Ss
IW

SB p.23, ex.7-
10
WB p.17, ex.1-
5

SB p. 31
WB p. 88
TR Multi-ROM

Vocabulary 
pres, OiP
SB p. 24, ex. 1

TG T24

OiP
TR Multi-ROM

35’

15’

[4]  Comprender textos orais.

 Practicar a expresión oral.

 Observación de tres fotografías de tres xoves, es-
coita do texto e comprensión das actividades que 
practica cada un. Segunda escoita se for preciso.

 Revisión do significado dos adxectivos presenta-
dos. Demostración do seu uso para dar explica-

L

S

T – Ss
IW

PW

CD / OiP
Listening prep,
OiP
SB p.24, ex. 2-
4; WB p.18

SB p. 24, ex. 5

30’

20’

Oxford University Press                     Mosaic 1  110



Lingua Estranxeira - Inglés 1º ESO 

cións de por que se fan determinadas actividades.

 Actividades adicionales/opcionales:
Language summary
Vocabulary reference
Vocabulary worksheets 

Vocabulary 
practice, OiP

SB p. 31
WB p. 90
TR Multi-ROM

[5]

 Formular preguntas usando o 
presente simple.

 Escribir frases sobre o tempo libre.

 Presentación da forma e o uso de preguntas en 
contexto. Recordatorio do grammar reference e do
language summary se for preciso. Realización de 
exercicios e corrección.

 Actividades adicionales/opcionales:
Grammar Practice

 Ditado seguido de práctica de pronuncia, escrita e
preparación para a formulación de preguntas. 
Resposta ás mesmas e adición de tres preguntas 
ás xa formuladas. Intercambio oral en parellas 
para comprobar resultados.

 Actividades adicionales/opcionales:
Language summary
Grammar reference
Grammar worksheets

LC
S

AS

PW

IW
PW

Grammar 
animation, OiP
SB p.25, ex. 6-
9
WB p.19

OiP

CD
SB p. 25, ex. 
10-11

SB p.31
WB p.88
TR Multi-ROM

35’

15’

[6]

 Se informar a partir da lectura 
de diferenzas culturais e de dis-
tintas celebracións en distintos 
países.

 Aclaración do vocabulario: seasons, festival. Ob-
servación de fotografías e situación no espazo e 
no tempo. Lectura do texto e realización das acti-
vidades propostas.

 Optional activity: Webquest – more festivals

 Actividades adicionales/opcionales:
Reading extension
Vocabulary practice

R
S

T – Ss
IW

SB pp. 26-27, 
ex.1-6
CD / OiP

TG p.T27

OiP
OiP
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[7]

 Practicar a expresión escrita.

 Utilizar o idioma como vehículo de co-
municación e transmisión cultural.

 Motivación a partir do intercambio oral e a obser-
vación do vídeo World Festivals. Descrición dunha
festa que coñezan. Exposición na aula das festas 
descritas.

 Language in action. Lectura e audición do texto. 
Comprensión da información dada. Práctica de 
estratexias de expresión oral: preguntar e respon-
der preguntas sobre xeografía.

 Actividades adicionales/opcionales:
Curriculum extra worksheet

W

AS

IW

T – Ss
GW

Writing prep, 
OiP
Video, OiP
SB p.27, ex. 7

WB p.20
SB p.124

TR Multi-ROM

25’

25’

[8]

 Usar os verbos play, go, do, con 
propiedade.

 Captar información específica 
dun texto oral.

 Mellorar a pronuncia: palabras 
comezadas en /h/.

 Practicar a expresión oral: Arran-
ging to meet.

 Observación detallada da axenda de dous xoves. 
Tradución se cabe das actividades que fan. Inte-
riorización de estratexias para responder as pre-
guntas efectuadas.

 Escoita atenta para captar as respostas que os 
xoves proporcionan ás preguntas.

 Escoita e repetición das palabras do cadro say it!

 Observación do segundo episodio de Rivepark 
mystery con fotocopias do script se for necesario. 
Práctica extensiva de diálogos a partir da axenda 
de cada un.

 Actividades adicionales/opcionales:
Pronunciation
Vocabulary reference
Dialogue Practice
Communication: Pairwork

S

S

S

LC, S

PW

IW

PW

PW, GW

SB p.28, ex.1-
2

CD; SB p.28
Vocabulary 
practice, OiP

SB p.29, ex. 6

SB p. 29, ex. 
7-9
Video, OiP
Script, TR 
Multi-ROM

SB p.133
WB p.90
OiP
TR Multi-ROM

10’

10’

5’

25’

 Mellorar a expresión escrita:  Lectura do modelo, Análise da estrutura, a puntua-
ción, a forma de escribir a data e interiorización do
uso de letras maiúsculas. Observación detallada, 

LC T – Ss
IW

SB p.30, ex.1-
4
WB p.21, ex.1-

20’
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[9]
 Redactar un perfil persoal para un fó-

rum na Internet.

localización e corrección de erros.

 Actividades adicionales/opcionales:
Language Practice

 Elaboración dunha tarefa (elaborar un perfil per-
soal para un fórum na Internet), seguindo unha 
guía paso-á-paso. Planificación do texto. Traballo 
acumulativo.

 Actividades adicionales/opcionales:
Writing extension

W IW

2

OiP

Writing prep, 
OiP
SB p.30, ex.5
WB p.21, ex. 
3-4

OiP

30’

10

 Revisar os contidos traballados 
na unidade.

 Realización dos exercicios de revisión e correc-
ción: Review: Aclaración de dúbidas e preparación
para o exame de final da unidade.

 Actividades adicionales/opcionales:
Game: Make a Path

AS T – Ss
IW, PW

CD / OiP
SB p. 32
WB pp. 22-23

OiP
Voc App

50’

11
 Avaliar os coñecementos adquiridos na

unidade.
 Realización opcional dun dos test da unidade. AS IW CD / OiP

TR Multi-Rom
Unit 2 Tests

50’
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UNIT 3 – LIVE AND LEARN

Sesión Obxectivos Actividades Destrezas
Interacción/
Agrupamen

to
Materiais

Tempo
aprox

[1]

 Familiarizarse cos contidos da unida-
de.

 Reciclar vocabulario sobre a escola e o
tempo libre.

 Coñecer outros tipos de escolas: un in-
ternado.

 Practicar a expresión oral e escrita.

 Exploración dos contidos da unidade, planificación
dos obxectivos e comentario xeral sobre os unit 
contents.

 Observación do grafiti e recoñecemento de 
vocabulario e do significado das palabras 
encontradas. Escritura de frases e lectura das 
mesmas.

 Escoita dun texto ou visualización do vídeo 
Millfield School sobre un internado. Resposta ás 
preguntas formuladas.

 Anticipación do contido do texto a partir da 
observación das imaxes. Comparación coa propia 
escola e redacción de frases. 

 Actividades adicionales/opcionales:
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

S

LC

AS

S, W

T – Ss

PW

IW

PW, IW

SB p.33-46

SB p.33, ex.1-
3

Video, OiP

SB p.34, ex.1
Vocabulary 
pres, OiP

 OiP
TR Multi-Rom

5’

10’

10’

25’

[2]  Practicar a comprensión lectora, me-
diante un texto relacionado coa unida-
de (Glasgow School of Sport). 

 Aprender algunos adverbios de fre-

 Práctica de estratexias de comprensión lectora: 
captar o significado xeral do texto e a información 
específica que se da.

 Actividades adicionales/opcionales:
Language summary
Vocabulary reference
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

 Presentación do significado, a posición e o uso 

R

LC

IW

IW 

SB pp.34-35, 
ex.2-4
WB p.24, ex.1-
5

SB p. 43
WB p. 94
OiP
TR Multi-ROM

Grammar 

30’

20’
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cuencia. dos adverbios de frecuencia en contexto. Práctica 
a partir do texto da página anterior.

 Actividades adicionales/opcionales:
Grammar practice

animation, OiP
SB p. 35, ex. 
5-6

OiP

[3]

 Coñecer e interiorizar o uso dos 
adverbios de frecuencia.

 Practicar a expresión oral: How often 
do we do things?

 Observación e interiorización das normas de uso. 
Diferenciación entre os diferentes adverbios. Rea-
lización de exercicios e corrección. Consulta da 
sección de gramática, se é necesario.

 Intercambio oral reciclando a formulación de pre-
guntas e incorporando os adverbios de frecuencia.

 Actividades adicionales/opcionales:
Language summary
Grammar reference
Grammar worksheets

LC

LC

T – Ss
IW

PW, GW

SB p.35 ex.7-9
WB p.25, ex. 
1-5

Speaking 
prep, OiP
SB p.35, ex.10

SB p.43
WB p.92
TR Multi-ROM

35’

15’

[4]  Coñecer e internalizar vocabula-
rio relacionado à deportes e ves-
timenta deportiva.

 Practicar a expresión oral: Likes and 
dislikes

 Explicación do título xeral deste parágrafo. Pre-
sentación do vocabulario para o aprender. Reali-
zación de exercicios e revisión conxunta.

 Optional activity: talk about the sports you 
play

 Actividades adicionales/opcionales:
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

 Escoita dunha conversa entre adolescentes. Ano-
tación dos deportes que practican. Interiorización 
de exprecións e identificación da equipamento 
que mencionan.

 Optional activities: I’m crazy about… / label 
sports

LC

L
S

T – Ss
IW

IW
PW

Vocabulary  
pres, OiP
SB p 36, ex. 1

TG p. T36

OiP
TR Multi-ROM

SB pp.36-37, 
ex.2-5
WB p.26,ex.1-
5

TG p.T37

20’

30’
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 Actividades adicionales/opcionales:
Language summary
Vocabulary reference
Vocabulary worksheets

SB p.43
WB p. 95
TR Multi-ROM

[5]

 Coñecer e internalizar o uso de 
like +-ing e like + noun

 Mellorar a pronuncia: -ing.

 Practicar a expresión oral.

 Análise de exemplos a partir da presentación de 
Pip. Estudo e interiorización da tabela exemplo. 
Práctica oral e consulta ao language summary se 
for preciso. Lectura comprensiva do texto e con-
clusión do mesmo. Comparación co compañeiro e
corrección conxunta.

 Actividades adicionales/opcionales:
Grammar practice

 Lectura, escoita e repetición de palabras termina-
das en -ing.

 Expresión persoal a partir de preguntas e respos-
tas utilizando o vocabulario e as estruturas estu-
dadas na unidade.

 Actividades adicionales/opcionales:
Pronunciation
Language summary
Grammar practice
Grammar worksheets

LC
S

S

S

T – Ss
IW
PW

IW, GW

PW, GW

Grammar 
animation, OiP
SB p.37, ex. 6-
8
WB p.27

OiP

CD / OiP
SB p.37, ex.9

CD / OiP
SB p.37, ex. 
10

SB p. 133
SB p. 43
WB p. 93
TR  Multi-ROM

30’

5’

15’

[6]

 Practicar a comprensión da lectura.  Observación das fotos e anticipación do contido 
do texto. Lectura do texto xunto coa escoita. 
Selección da frase que mellor resume o contido 
xeral do texto. Realización de exercicios de 
comprensión.

 Actividades adicionais / opcionais:
Reading extension
Vocabulary practice

R IW CD / OiP
SB p. 38, ex 1-
3
WB p. 28

OiP
OiP

50’

 Practica a comprensión oral.  Ditado e dedución do país de que se está AS T – Ss CD / OiP 15’
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[7]

 Usar fontes de información diversas 
para consolidar habilidades comunica-
tivas.

falando. Extensión persoal a partir da 
experiencia de cada alumno.

 Resumo do contido presentado a partir da 
visualización do vídeo Schools in the UK and the 
USA. Extensión e realización dunha presentación 
digital.

 Actividades adicionales/opcionales:
Curriculum extra worksheet

AS

IW, PW

IW

SB p. 39, ex.4-
6

Video, OiP 
SB p.125

TR Multi-ROM

35’

[8]

 Seleccionar información específica nun
texto.

 Practicar a expresión oral: Fazer su-
xestións e dar opinións.

 Lectura dun texto, prestando atención á estrutura, 
á linguaxe usada e ás ideas que transmite. Selec-
ción da veracidade de frases escritas a partir da 
versión oral.

  Revisión e interiorización da linguaxe funcional 
proposta. Seguir o episodio 3 de Riverpark 
Mystery e práctica na elaboración e produción de 
diálogos. 

 Actividades adicionales/opcionales:
Vocabulary reference
Dialogue practice
Communication: pairwork

R, L

S

T – Ss
IW

PW, GW

CD / OiP
SB p.40 ex.1
Listening prep,
OiP
SB pp.40-41, 
ex. 2-4

Speaking 
prep, OiP
SB p.41, ex.5-
6
Video, OiP
Script, TR 
Multi-ROM

WB p.94
OiP
TR Multi-ROM

30’

20’

[9]  Mellorar a expresión escrita:

 Aprender a usar this, that, these,
those como presentadores. 

 Lectura dun modelo de guión dunha visita guiada 
describindo un centro educativo. Identificación do 
vocabulario e as estruturas usadas. Interiorización
da organización, estrutura e Análise do texto.

 Explicación detallada comprobando que entenden 
as diferenzas de significado e de uso.

LC

LC

T – Ss
IW

T –Ss
IW

CD / OiP
SB p.42,ex.1
 

SB p.42, ex. 2-
3
WB p.29, ex. 

15’

10’
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 Escribir un guión para guiar unha visita

 Actividades adicionales/opcionales:
Vocabulary practice

 Elaboración dun texto, seguindo unha guía Writing
task, planificación do texto. Traballo acumulativo. W IW

1-2

OiP

Writing prep, 
OiP
SB p.42, ex.4
WB p.29, ex. 
3-4

25’

[10]

 Reciclar os contidos aprendidos:
Realizar un poster digital ou sobre pa-
pel dando información persoal.

 Práctica de estratexias de consolidación de voca-
bulario, estruturas e evaluación: realización do 
Project this is me! Seguindo todos e cada un dos 
pasos indicados no Student’s book.

AS IW SB pp.44-45 50’

[11]

 Revisar os contidos traballados 
na unidade. 

 Realización dos exercicios de revisión e correc-
ción. Aclaración de dúbidas.

 Actividades adicionales/opcionales:
Game: Walk the Plank

AS IW CD / OiP
SB p.46
WB pp.30-31

OiP
Voc App

50’

[12]
 Avaliar os coñecementos adquiridos na

unidade.
 Realización opcional dun dos test da unidade. AS IW CD / OiP

TR Multi-ROM
Unit 3 Tests

50’

[13]

 Avaliar os coñecementos adquiridos ao
longo do trimestre.

 Realización opcional dun dos test de final de tri-
mestre.

AS IW CD / OiP
TR Multi-ROM
End-of-term 1 
Tests

50’
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UNIT 4 – EXTREMES

Sesión Obxectivos Actividades Destrezas
Interacción/
Agrupamen

to
Materiais

Tempo
aprox

[1]

 Familiarizarse cos contidos da unida-
de.

 Introducir o tema da unidade mediante 
a asociación de números á cada unha 
das actividades.

 Reciclar e aprender adxectivos para 
describir parques temáticos. 

 Exploración dos contidos da unidade, planificación
dos obxectivos e comentario xeral sobre os unit 
contents.

 Observación das tres fotos. Activación de 
vocabulario relacionado á práctica de deportes 
radicais e formulación de hipóteses respecto ao 
número das actividades. Corrección a partir da 
escoita do texto.

 Optional activity: Identify numbers

 Activación de vocabulario a partir das 
experiencias dos alumnos. Visualización do vídeo.
Comprensión do vocabulario, conclusión e 
redacción de frases utilizando os adxectivos 
presentados. 

 Actividades adicionales/opcionales:
Vocabulary practice

S

L, S

S
LC

T – Ss
GW

PW
GW

T – Ss
IW
PW

SB pp.47-58

CD / OiP
SB p.47, ex.1-
2

TG p.T47

Vocabulary 
pres, OiP
SB p.47, ex. 3-
4
Video, OiP

OiP

5’

10’

35’

[2]  Practicar a comprensión lectora. 

 Entender a estrutura e linguaxe usadas
no texto.

 Práctica dunha estratexia de comprensión lectora:
captar o significado xeral do texto.

 Actividades adicionales/opcionales:
Reading extension.

 Observación e recoñecemento do significado dos 
adxectivos marcados e asociación de contrarios. 
Realización das actividades de comprensión e co-
rrección conxunta.

R
L

LC

IW
PW

PW

CD / OiP
SB p.48, ex.2
WB p.32, ex.1-
2
OiP

SB p.48, ex.3
WB p.32, ex.3-
5

20’

10’
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 Coñecer e internalizar a forma 
comparativa dos adxectivos.

 Actividades adicionales/opcionales:
Language summary
Vocabulary reference
Vocabulary worksheets

 Presentación no contexto da forma e o uso na 
comparación de adxectivos. Demostración na lou-
sa e realización de exercicios.

 Optional activity: Write more comparative 
sentences.

 Actividades adicionales/opcionales:
Grammar practice

LC T – Ss
IW

SB p.57
WB p.99
TR Multi-ROM

Grammar 
animation, OiP
SB p.49, ex.4-
5
WB p.33, ex.1-
3
TG p.T49

OiP

20’

[3]

 Coñecer e internalizar o uso dos
comparativos. 

 Aprender vocabulario relacionado ao 
tempo atmosférico.

 Observación e interiorización das normas de for-
mación e uso se os comparativos. Realización de 
exercicios e corrección. Consulta da sección de 
gramática, se é necesario.

 Actividades adicionales/opcionales:
Language summary
Grammar reference
Grammar worksheets

 Comentario dos símbolos do mapa do tempo e re-
visión de coñecementos previos. Redacción de 
frases relacionadas ao tempo.

 Optional activity: What's the weather like?

 Actividades adicionales/opcionales:
Vocabulary Practice

LC

AS

T – Ss
IW, PW

PW

SB p.49, ex.6-
9
WB p.33, ex.4-
5

SB p.57
WB p.96
TR Multi-ROM

Vocabulary 
pres, OiP
SB p.50, ex. 1-
3; WB p. 34
TG p. T50

OiP

25’

25’

[4]  Practicar a comprensión da lectura.  Observación do mapa. Lectura do cadro Did you 
know? Escoita dun fragmento dun programa de 

R T – Ss
IW

CD / OiP
Listening prep,

20’
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 Coñecer e internalizar a forma e o uso 
dos adxectivos superlativos.

radio sobre á cidade máis fría no hemisferio norte.
Segunda audición e realización das actividades de
comprensión. 

 Actividades adicionales/opcionales:
Language summary
Vocabulary reference
Vocabulary worksheets 

 Pip presenta a formación e o uso dos superlativos 
en contexto. Interiorización, práctica extensiva e 
corrección conxunta.

 Actividades adicionales/opcionales:
Language summary
Grammar reference
Grammar practice
Grammar worksheets  

AS T – Ss
IW
PW

OiP
SB p.50, ex. 4-
5

SB p.57
WB p.96
TR Multi-ROM

Grammar 
animation, OiP
SB p.51, ex.6-
10; WB p.35

SB p.57
WB p.96
OiP
TR Multi- ROM

30’

[5]  Identificar información específica nun 
texto.

 Practicar a expresión oral: preferen-
cias.

 Lectura dun anuncio sobre unha atracción turística
famosa en Norteamérica. Localización no mapa e 
interacción con respecto ás viaxes realizadas po-
los alumnos. Lectura e escoita poñendo énfase no
cadro Did you know? Realización de exercicios de
comprensión.

 Actividades adicionales/opcionales:
Reading extension

 Análise de exemplos e interiorización do cadro 
Learn it! Intercambio oral sobre excursións e via-
xes. Observación do video Auckland, New Zea-
land e realización de actividades. 

 Optional activity: Ask each other questions

 Actividades adicionales/opcionales:
Vocabulary practice

L
R

LC

PW

T – Ss
PW

CD
SB p.52, ex.1-
2
WB p.36

OiP

SB pp.52-53, 
ex. 3-5
Video, OiP 
SB p.126

TG p.T53

OiP

30’

20’
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Curriculum extra worksheet TR Multi-ROM

[6]

 Coñecer e internalizar estrate-
xias de expresión oral.

 Mellorar a pronuncia: /j/ e /dʒ/

 Observación do poster, recoñecemento do voca-
bulario e anticipación do contido do texto: Preci-
sión na recolla de información. Detalles exactos. 
Práctica de estratexias de expresión oral: pregun-
tar e responder preguntas

 Optional activity: Make sentences about 
funfairs.

 Escoita do texto e repetición de cada unha das 
palabras do recadro say it!

 Optional activity: Two target sounds

 Actividades adicionais / opcionais:
Pronunciation

L

S

IW
PW

IW

CD / OiP
Listening prep,
OiP
SB p.55, ex.1-
4

TG p.T55

CD / OiP
SB p.55, ex.5

TG p. T55

SB p.133

40’

10’

[7]

 Practicar diálogos para obter informa-
ción turística.

 Reciclar os contidos aprendidos.

 Interiorización do linguaxe funcional. Práctica na 
execución de diálogos a partir de exprecións útiles
e do contido do cadro ‘Asking for travel informa-
tion’.  Representación de algúns diálogos en cla-
se.

 Visualización do episodio 4 de Riverpark mystery 
e interiorización das variacións de vocabulario no 
diálogo mostra. Lectura do script se for preciso. 
Práctica do diálogo presentado.

 Optional activity: Poster for an attraction

 Actividades adicionales/opcionales:
Vocabulary reference
Dialogue Practice
Communication: Pairwork

S

AS

PW

IW

SB p.55, ex.6-
7

SB p.55, ex. 8
Video, OiP
Script, TR 
Multi-ROM

TG p.T55

WB p.98
OiP
TR Multi-ROM

35’

15’

[8]  Analizar un texto descritivo.  Observación das fotos, lectura dos textos. Análisis
de como está presentada a información. Obten-
ción de información específica e resposta ás pre-

R T – Ss
IW

SB p.56, ex.1-
2
 

25’
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 Mellorar o uso de conectores: so, be-
cause.

guntas. 

 Lectura e diferenciación do significado e do uso 
dos conectores so e because. Conclusión de re-
glas de funcionamento e redacción de frases se-
guida de corrección.

 Actividades adicionales/opcionales:
Vocabulary Practice

LC IW SB p.56, ex. 3-
4
WB p.37, ex.1-
2

OiP

25’

[9]

 Mellorar a expresión escrita: 
Comparar tres lugares.  

 Lectura detallada da Writing Task e revisión do 
modelo. Planificación detallada con choiva de 
ideas para describir cada un dos lugares. Selec-
ción da información. Comparación e redacción do 
texto. Traballo acumulativo. 

W IW Writing prep, 
OiP
SB p.56, ex. 5
WB p.37, ex. 
3-4

50’

[10]

 Revisar os contidos traballados 
na unidade.

 Realización dos exercicios de revisión e correc-
ción. Aclaración de dúbidas e preparación para o 
exame de final da unidade.

 Actividades adicionales/opcionales:
Game: Lucky Wheel

AS T – Ss
IW, PW

CD / OiP
SB p.58
WB pp. 38-39

OiP
Voc App

50’

[11]
 Avaliar os coñecementos adquiridos na

unidade.
 Realización opcional dun dos test da unidade. AS IW CD / OiP

TR Multi-ROM
Unit 4 Tests

50’
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UNIT 5 – THAT’S DIFFERENT

Sesión Obxectivos Actividades Destrezas
Interacción/
Agrupamen

to
Materiais

Tempo
aprox

[1]

 Familiarizarse cos contidos da unida-
de.

 Presentación do vocabulario da uni-
dade: Accións que están facendo ago-
ra. 

 Practica a comprensión oral.

 Completar frases con verbos.

 Exploración dos contidos da unidade, planificación
dos obxectivos e comentario xeral sobre os unit 
contents.

 Identificación do vocabulario a partir da 
observación dos efectos especiais aplicados 
sobre as fotos. Explicación do que ven.

 Escoita dun texto ou visualización do vídeo A 
Charity Expedition sobre unha expedición e 
resposta ás preguntas efectuadas no mesmo.

 Produción de frases co vocabulario e expresións 
aprendidas. Comparación de resultados e 
aceptación de máis dunha solución de conclusión 
posible para cada frase. 

 Actividades adicionales/opcionales:
Vocabulary practice

S

S

L
S

LC

T – Ss
GW

PW,GW

IW, PW

PW, GW

SB pp.59-70

SB p. 59, ex. 
1-2

Video, OiP 
SB p.59, ex. 3

Vocabulary 
pres, OiP
SB p.60, ex. 1
WB p. 40

OiP

5’

10’

10’

25’

[2]

 Practicar a comprensión lectora.  Lectura dun artigo de xornal sobre un xove fotó-
grafo. Escoita do texto. Asociación de comentarios
con fotografias. Realización das actividades de 
comprensión e corrección conxunta. 

 Actividades adicionales/opcionales:
Reading extension
Language summary
Vocabulary reference
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

R IW, PW CD / OiP
SB p.60, ex.2-
5

OiP
SB p.69
WB p.102
OiP
TR Multi-ROM

50’
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[3]

 Coñecer e internalizar o uso do 
present continuous.

 Observación e interiorización das normas de uso. 
Realización de exercicios e corrección. Consulta 
da sección de gramática, se é necesario.

 Actividades adicionales/opcionales:
Grammar practice

LC T – Ss
IW

Grammar 
animation, OiP
SB p.61, ex. 5-
8
WB p. 41

OiP

50’

[4]

 Practicar o uso do present conti-
nuous.

 Aprender vocabulario relacionado a 
equipos de aventura.

 Practicar a comprensión da lectura.

 Representación mímica de algunha actividade e 
activación de vocabulario. Formulación de pregun-
tas para practicar o presente contínuo. 

 Actividades adicionales/opcionales:
Language summary
Grammar reference
Grammar worksheets

 Estudo e memorización do vocabulario presenta-
do. Asociación de palabras con seu significado. 

 Actividades adicionales/opcionales:
Vocabulary practice

 Atención ao cadro did you know?  Lectura e escoi-
ta do noticiario e realización de exercicios de com-
prensión. Segunda escoita e revisión conxunta. 

AS

LC

L
R

T – Ss
PW

IW, PW

IW

SB p. 61 ex. 9

SB p. 69
WB p.100
TR Multi-ROM

Vocabulary 
pres, OiP
SB p.62, ex. 1
WB, p.42

OiP

CD /OiP
SB p.63, ex. 2-
5

10’

20’

20’

[5]

 Diferenciar a forma e o uso do present 
simple e o present continuous.

 Análise de exemplos nun recuadro. Observación 
das palabras en negrita. Interiorización da forma 
do verbo e dos diferentes adverbios usados en 
cada caso. Visualización dos exemplos dados na 
demostración de Pip. Realización de exercicios e 
corrección.

 Actividades adicionales/opcionales:
Language summary
Grammar reference

LC
W

T – Ss
IW

Grammar 
animation, OiP
SB p.63 ex. 6-
10
WB p.43

SB p.69
WB p.100

50’

Oxford University Press                     Mosaic 1  125



Lingua Estranxeira - Inglés 1º ESO 

Grammar practice
Grammar worksheets

OiP
TR Multi-ROM

[6]

 Practicar a comprensión da lec-
tura.

 Observación das imaxes e descrición das mes-
mas. Lectura e audición do texto. Selección de 
respostas e de vocabulario.

 Actividades adicionales/opcionales:
Reading extension
Vocabulary practice

R IW
PW

CD / OiP
Listening prep,
OiP
SB pp.64-65 
ex. 1-5
WB p.44

OiP
OiP

50’

[7]

 Escoitar e identificar diferentes 
tipos de música. 

 Reciclar contidos aprendidos anterior-
mente.

 Interacción oral para saber que estilos de música 
coñecen e prefiren os alumnos. Escoita e compro-
bación.

 Optional activity: webquest about the music 
you like.

 Lectura e Análise do texto modelo. Observación 
do vídeo Cape Town, South Africa e expansión de 
vocabulario a partir do curriculum extra on music

 Actividades adicionales/opcionales:
Curriculum extra worksheet

L
S

AS

T – Ss
GW

T – Ss
IW

CD
SB p.65, ex.6
TG pT65

Writing prep, 
OiP
SB p.65, ex.7
Video, OiP 
SB p.127

TR Multi-ROM

10’

40’

[8]  Escoitar para obter información 
específica.

 Practicar a comprensión oral: Men-
saxes telefónicos

 Lectura das mensaxes de Óscar e elaboración 
dunha historia a partir da tira cómica. Compara-
ción de historias.

 Actividades adicionales/opcionales:
Vocabulary practice

 Revisión do significado das palabras no cadro 
learn it! Escoita de diálogos e precisión e concre-
tude na información recibida. Rectificación de 
erros. Segunda escoita en cada caso se for preci-
so.

W

AS

IW
PW

IW

SB p.66 ex. 1-
2

CD / OiP
SB p.67, ex.3-
7

15’

30’

5’
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 Mellorar a Pronunciation: silent 
letters.

 Escoita atenta das palabras para encontrar a letra 
que non se pronuncia. Repetición de palabras de 
forma correcta.

 Actividades adicionais / opcionais:
Pronunciation

S IW OiP
SB, p.67, ex. 8

SB p.133

[9]

 Practicar a expresión oral: diálo-
gos comúns en chamadas tele-
fónicas.

 Reproducir diálogos telefónicos 
deixando unha mensaxe.

 Revisión do diálogo traballado na sesión anterior. 
Estudo da linguaxe funcional específica para con-
versas telefónicas. Práctica oral na produción de 
diálogos.

 Visualización do quinto episodio do Riverpark 
Mystery. Escoita atenta da conversación e conti-
nuación na práctica de diálogos your turn cam-
biando o interlocutor.

 Actividades adicionales/opcionales:
Funcional language, vocabulary reference
Dialogue practice
Communication: Pairwork

S

AS

T – Ss
PW

PW
GW

SB p.67, ex. 9

SB p.67, ex.10
Video, OiP
Script, TR 
Multi-ROM

WB p.102
OiP
TR Multi-ROM

25’

25’

[10]

 Mellorar a expresión escrita:
 Lectura e Análise do texto modelo. Organización 

de información en parágrafos distintos e tipo de in-
formación que se da en cada un. Prestar atención 
aos conectores usados para dar exemplos: For 
example, such as, like… Realización de exercicios
e elaboración dun texto descritivo seguindo unha 
guía e planificando o texto. Traballo acumulativo.

 Actividades adicionales/opcionales:
Vocabulary practice

W T-Ss
IW

Writing prep, 
OiP
SB p.68, ex. 1-
4
WB p. 45

OiP

50’

[11]  Revisar os contidos traballados 
na unidade.

 Realización dos exercicios de revisión e correc-
ción. Aclaración de dúbidas e preparación para o 
exame de final da unidade. 

 Actividades adicionales/opcionales:

AS T – Ss
IW, PW

SB p.70
WB pp.46-47

50’
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Game: Make a path OiP
VocApp

12
 Avaliar os coñecementos adquiridos na

unidade.
 Realización opcional dun dos test da unidade. AS IW CD / OiP

TR Multi-ROM
Unit 5 Tests

50’
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UNIT 6 – STREET LIFE

Sesión Obxectivos Actividades Destrezas
Interacción/
Agrupamen

to
Materiais

Tempo
aprox

[1]

 Familiarizarse cos contidos da unida-
de.

 Presentar o vocabulario da unidade 
(food and drink, shopping and 
markets). 

 Practicar a comprensión lectora e am-
pliar o vocabulario.

 Exploración dos contidos da unidade, planificación
dos obxectivos e comentario xeral sobre os unit 
contents.

 Observación das fotos e asociación cos 
comercios. Comentario persoal. Visualización do 
vídeo L.A. Food Trucks e resposta ás preguntas 
de comprensión.

 Presentación do vocabulario Lectura e escoita do 
texto e asociación de imaxes cos comentarios. 
Segunda lectura, realización das actividades de 
comprensión e corrección. Atención ao cadro 
Learn it! e contraste coa lingua propia.

 Optional activity: adding food items

 Actividades adicionais / opcionais:
Reading extension
Vocabulary practice
Vocabulary reference
Vocabulary worksheets

S

LC
L, S

R
LC

T – Ss

T – Ss
IW
PW

T – Ss
IW
PW

SB p. 71

SB p. 71
Video, OiP

Vocabulary 
pres, OiP
SB p. 72
CD / OiP
WB p. 48

TG p. T72

OiP
OiP
WB pp. 
106,107
TR Multi-ROM

5’

15’

30’

[2]  Interiorizar o uso dos modais can / 
can’t (permiso / habilidade) e must / 
mustn’t (obrigación / prohibición). 

 Localización de exemplos dos modais can/can’t e 
must/mustn’t no texto e conclusión de normas de 
uso. Presentación gramatical, realización de exer-
cicios e corrección.

 
 Actividades adicionais / opcionais:

Language summary

LC T – Ss
IW

SB p. 73
Grammar 
animation, OiP
WB p. 49

SB p. 81

50’
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Grammar reference
Grammar practice
Grammar worksheets

WB pp. 
104,105 
OiP
TR Multi-ROM

[3]

 Ampliar e interiorizar o vocabulario pre-
sentado (shopping).

 Practicar a compresión oral

 Expresión persoal a fin de anticipar o tema. Pre-
sentación do vocabulario, observación das imaxes
e asociación coas palabras listadas. Realización 
de exercicios e corrección.

 Optional activity: game

 Actividades adicionais / opcionais:
Vocabulary reference
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

 Escoita das conversas e identificación dos produ-
tos que se mercan ou venden. Segunda audición, 
resposta ás preguntas formuladas, comentario en 
parellas e corrección.

LC
S

L

T – Ss
IW

PW, GW

T – Ss
IW
PW

SB p. 74, ex. 1
Vocabulary 
pres, OiP
WB p. 50

TG p. T72

WB pp. 
106,107
OiP
TR Multi-ROM

SB p. 74, ex. 
2, 3
CD / OiP

30’

20’

[4]

 Comprender o concepto counta-
ble / uncountable e interiorizar o 
uso de there is / are, some / any,
a lot of, much / mane e how 
much / many.

 Presentación gramatical e identificación de coun-
table & uncountable nouns a partir do vocabulario 
presentado na sesión anterior. Conclusión do ca-
dro gramatical, realización de exercicios e correc-
ción. Práctica oral.

 Actividades adicionales/opcionales:
Language summary
Grammar reference
Grammar practice
Grammar worksheets 

LC
S

T – Ss
IW, PW

Grammar 
animation, OiP
SB p.75
WB p 51

SB p. 81
WB p. 104,105
OiP
TR Multi-ROM

50’

[5]  Desenvolver a curiosidade e o espírito 
crítico: talking about art.

 Comentario xeral sobre arte. Observación e des-
crición das imaxes cos adxectivos facilitados. Es-
coita e lectura do texto sobre street art e realiza-
ción dos exercicios propostos.

 Optional activity: research about an artist

LC
R, S

T – Ss
IW, PW

SB pp. 76-77, 
ex. 1-5

TG p. T 77

50’
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 Actividades adcionais/opcionales:
Reading extension
Vocabulary practice

OiP
OiP

[6]

 Describir unha imaxe: street art.  Realización da comprensión lectora do workbook 
e visualización do video Street Art. Descrición 
dunha imaxe aportada por o alumnado. Realiza-
ción das actividades do parágrafo Curriculum ex-
tra: art and design.

 Actividades adicionales/opcionales:
Curriculum extra worksheet

LC
R, L

W

T – Ss
IW

Writing prep, 
OiP
WB p. 52
Video, OiP
SB p. 77, ex. 6
SB p. 128

TR Multi-ROM

50’

[7]

 Practica a comprensión oral.

 Practicar o son /ʃ/.

 Practicar a expresión oral.

 Expresión oral con respecto a frecuencia co que 
comen en restaurantes, con quen van, pratos fa-
voritos, etc. Lectura atenta do menú, presentación
do vocabulario e realización de exercicios. Escoita
dun diálogo nun restaurante, realización dos exer-
cicios de comprensión e corrección conxunta.

 Escoita de palabras do cadro say it! que conteñen 
o son /ʃ/ e repetición intentando as reproducir co-
rrectamente.

 Actividades adicionales/opcionales:
Speaking practice

 Preparación dun role-play nun restaurante. Con-
fección do menú e interiorización do cadro Func-
tional language con exprecións útiles. Visualiza-
ción do episodio 6 de Riverpark mystery (‘At the 
restaurant’) e práctica oral.

 Actividades adicionales/opcionales:
Dialogue practice
vocabulary reference, functional language
Communication pairwork

S, L
LC

L, S

LC
S

T – Ss
IW, GW

IW

IW

T – Ss
IW

IW, PW

Vocabulary 
pres, OiP
SB p.79, ex. 1-
6
CD / OiP

SB p. 79 ex. 7
CD / OiP
SB p 134

OiP

Speaking 
prep, OiP
SB p.79,ex.8-9
Video, OiP
Script, TR 
Multi-ROM

OiP
WB p. 106
TR Multi-ROM

20’

5’

25’
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[8]

 Interiorizar exprecións habituais nunha 
receita de cociña e elaborar unha.

 Preparación da lectura e conclusión da receita 
coas palabras dadas. Localización de secuencia-
dores no texto, actividade práctica para consolidar
seu uso e corrección mediante a escoita. Elabora-
ción dunha receita seguindo a guía de redacción e
empregando as exprecións aprendidas.

 Actividades adicionales/opcionales:
Vocabulary practice

W
LC

T – Ss
IW

Reaing prep, 
OiP
SB p.80
Writing prep, 
OiP
WB p. 53

OiP

50’

[9]

 Realizar un proxecto en grupo: ‘This is
where we live’.

 Lectura atenta e comentario da tarefa a realizar. 
Formación de grupos e decisión sobre os contidos
a traballar por cada un. Elaboración de notas e re-
dacción do parágrafo correspondente. Decisión 
dos roles de cada membro do grupo e sobre os 
materiais necesarios para a próxima sesión.

LC
AS

GW SB pp. 82-83
VocApp

50’

[10]

 Realizar un proxecto en grupo: ‘This is
where we live’.

 Elaboración do folleto a partir do traballo da se-
sión anterior e presentación ao resto da clase. 
Avaliación dos proxectos presentados a partir das 
preguntas da task 5.

LC
AS

GW SB pp. 82-83
VocApp

50’

[11]

 Revisar os contidos traballados 
na unidade.

 Lectura e comentario da sección Language Sum-
mary. Realización dos exercicios de revisión e co-
rrección. Aclaración de dúbidas e preparación 
para o exame de final da unidade.

 Actividades adicionales/opcionales:
Game: Walk the Plank

AS T – Ss
IW, PW

CD / OiP
SB p. 81
SB p. 84
WB pp. 54-55
VocApp

OiP

50’

[12]
 Avaliar os coñecementos adquiridos na

unidade.
 Realización opcional dun dos test da unidade. AS IW CD / OiP

TR Multi-ROM
Unit 6 Test

50’

[13]

 Avaliar os coñecementos adquiridos ao
longo do trimestre.

 Realización opcional dun dos test de final de tri-
mestre.

AS IW CD / OiP
TR Multi-ROM
End-of-term 2 
Tests

50’
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UNIT 7 – APPEARANCES

Sesión Obxectivos Actividades Destrezas
Interacción/
Agrupamen

to
Materiais

Tempo
aprox

[1]

 Familiarizarse cos contidos da unida-
de.

 Presentar o vocabulario da unidade 
(clothes and appearances). 

 Practicar a comprensión lectora e am-
pliar o vocabulario.

 Exploración dos contidos da unidade, planificación
dos obxectivos e comentario xeral sobre os unit 
contents.

 Aclaración do significado da palabra costume. 
Observación das fotos e asociación coa ocasión 
en que se levan. Comentario persoal a partir das 
preguntas. Visualización do vídeo Fashion in 
Camden Town e resposta ás preguntas de 
comprensión.

 Presentación do vocabulario e categorización das 
palabras presentadas. Preparación da lectura, 
asociación de imaxes coa timeline e 
comprobación mediante a lectura/escoita. 
Segunda lectura, realización das actividades de 
comprensión e corrección.

 Optional activity: adding clothing items
 Optional activity: identifying clothing items

 Actividades adicionais / opcionais:
Vocabulary practice
Reading extension
Vocabulary reference
Vocabulary worksheets

S

LC
L, S

R
LC

T – Ss

T – Ss
IW
PW

T – Ss
IW
PW

SB p. 85

SB p. 85
Video, OiP

Vocabulary 
pres, OiP
Reading prep, 
OiP; CD / OiP
SB pp. 86-87, 
ex. 1-4
WB p. 58

TG p. T86
TG p. T86

OiP
OiP
WB pp. 
110,111
TR Multi-ROM

5’

15’

30’

[2]  Interiorizar a forma e uso do pasado 
simple do verbo be e as formas there 
was/were. 

 Presentación gramatical das formas de pasado de
be e localización no texto. Conclusión do cadro 
gramatical, realización de exercicios e corrección. 
Práctica oral en parellas.

LC
S

T – Ss
IW, PW

Grammar 
animation, OiP
SB p. 87, ex 5-
10

50’
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 Actividades adicionais / opcionais:

Language summary
Grammar reference
Grammar practice
Grammar worksheets

WB p. 57

SB p. 95
WB pp. 
108,109 
OiP
TR Multi-ROM

[3]

 Describir persoas e internalizar o voca-
bulario relacionado a physical appea-
rance.

 Practicar a compresión oral

 Choiva de ideas e anticipación do tema. Presenta-
ción do vocabulario, lectura do texto e escolla do 
titular correcto. Descrición das persoas na imaxe 
cos adxectivos facilitados. 

 Actividades adicionais / opcionais:
Vocabulary reference
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

 Audición de descricións e compleción da táboa. 
Práctica extensiva e corrección.

LC
S

L

T – Ss
IW

PW, GW

T – Ss
IW
PW

Vocabulary 
pres, OiP
SB p. 88, ex. 
1-3; WB p. 58

WB pp. 
110,111
OiP
TR Multi-ROM

SB p. 88-89, 
ex. 4-6
CD / OiP

30’

20’

[4]

 Interiorizar a formación e uso do past 
simple dos verbos regulares.

 Presentación gramatical e conclusión do cadro. 
Realización dos exercicios propostos e corrección.
Práctica extensiva a partir da sección Language in
action.

 Actividades adicionales/opcionales:
Language summary
Grammar reference
Grammar practice
Grammar worksheets 

LC
S, W

T – Ss
IW, PW

Grammar 
animation, OiP
SB p. 89, ex. 
7-10
WB p 59

SB p. 95
WB p. 108,109
OiP
TR Multi-ROM

50’

[5]  Desenvolver a curiosidade e o espírito 
crítico: A trip to a Space Centre in the
USA.

 Comentario xeral sobre os astronautas e viaxes 
espaciais. Observación e comentario das imaxes. 
Asociación de palabras cos obxectos numerados 
na imaxe. Asociación das preguntas no recadro 
coas respostas correspondentes e comprobación 
mediante á escoita. Asociación das palabras des-

LC
R, S

T – Ss
IW, PW

SB pp. 90-91, 
ex. 1-4

50’
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tacadas no texto con seu significado. Lectura do 
texto e realización dos exercicios propostos.

 Actividades adicionales/opcionales:
Reading extension
Vocabulary practice OiP

OiP

[6]

 Discriminar os sons /ʊ/ e /u:/.

 Preparar unha entrevista sobre o estilo 
de vestir.

 Demostración e reprodución dos sons /ʊ/ e /u:/ 
Audición dalgunhas palabras e discriminación dos 
sons estudados. Práctica extensiva.

 Actividades adicionais / opcionais:
Speaking practice

 Estudo e comprensión das preguntas e decisión 
de quen van entrevistar. Realización da entrevista 
en parellas e anotación de respostas. Elaboración 
dun poster contendo a entrevista realizada e pre-
sentación á clase.

L, S

LC
S

T – Ss
IW

PW

SB p. 91 ex. 
5,6
CD / OiP
SB p 134

OiP

SB p 91, ex. 
7,8

15’

35’

[7]

 Comprender textos orais e escritos so-
bre temas científicos: Space travel; 
The Solar System.

 Visualización do vídeo Space travel e realización 
das actividades propostas. Observación e conclu-
sión do cadro Focus on Science e realización das 
actividades do parágrafo Curriculum extra: The 
Solar System Realización da comprensión lectora 
do workbook e corrección.

 Actividades adicionales/opcionales:
Curriculum extra worksheet

L, R Video, OiP
SB p. 91
SB p. 129
WB p. 60

TR Multi-ROM

50’

[8]  Practica a comprensión oral.  Expresión oral con respecto a frecuencia con que 
van de compras, con quen van, etc. Observación 
atenta e interpretación da picture store a partir das
preguntas formuladas. Conclusión do diálogo, es-
coita e comprobación. Realización das actividades
de vocabulario propostas, atendendo á informa-
ción do cadro Learn it! Conclusión dun segundo 
diálogo, escoita e comprobación de respostas.

S, L
LC

T – Ss
IW, GW

IW

IW

SB pp. 92-93, 
ex. 1-6
CD / OiP

25’
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 Practicar a expresión oral.
 Preparación dunha conversa nunha tenda de rou-

pa. Interiorización do cadro Functional language 
con exprecións útiles. Elección dunha peza de 
roupa e práctica de diálogos en parellas. Visuali-
zación do episodio 7 de Riverpark mystery (‘At the
restaurant’) e práctica oral.

 Actividades adicionales/opcionales:
Dialogue practice
vocabulary reference, functional language
Communication pairwork

LC
S

IW, PW Speaking 
prep, OiP
SB p.93,ex.7-8
Video, OiP
Script, TR 
Multi-ROM

OiP
WB p. 110
TR Multi-ROM

25’

[9]

 Interiorizar a estrutura e linguaxe usa-
do nun texto rememorando experien-
cias pasadas.

 Lectura do texto modelo e escolla razoada do títu-
lo máis adecuado. Localización de adxectivos no 
texto. Observación dos adxectivos destacados no 
texto e conclusión da regra con respecto á orde. 
Actividade práctica e corrección. Elaboración dun 
texto seguindo a guía de redacción e empregando
a orde correcta dos adxectivos.

 Actividades adicionales/opcionales:
Language practice
Writing extension

W
LC

T – Ss
IW

SB p. 94
Writing prep, 
OiP
WB p. 61

OiP
OiP

50’

[10]

 Revisar os contidos traballados 
na unidade.

 Lectura e comentario da sección Language Sum-
mary. Realización dos exercicios de revisión e co-
rrección. Aclaración de dúbidas e preparación 
para o exame de final da unidade.

 Actividades adicionales/opcionales:
Game: Lucky wheel

AS T – Ss
IW, PW

CD / OiP
SB p. 95
SB p. 96
WB pp. 62-63
VocApp

OiP

50’

[11]
 Avaliar os coñecementos adquiridos na

unidade.
 Realización opcional dun dos test da unidade. AS IW TR Multi-ROM

Unit 7 Tests
50’

Oxford University Press                     Mosaic 1  136



Lingua Estranxeira - Inglés 1º ESO 

UNIT 8 – PEOPLE AND PLACES

Sesión Obxectivos Actividades Destrezas
Interacción/
Agrupamen

to
Materiais

Tempo
aprox

[1]

 Familiarizarse cos contidos da unida-
de.

 Presentar o vocabulario da unidade 
(people and places). 

 Practicar a comprensión lectora e am-
pliar o vocabulario.

 Exploración dos contidos da unidade, planificación
dos obxectivos e comentario xeral sobre os unit 
contents.

 Observación das fotos e contraste entre o pasado 
e o presente. Comentario persoal a partir das 
preguntas. Visualización do vídeo Dubai – past 
and present e resposta ás preguntas de 
comprensión.

 Presentación do vocabulario e escolla dos lugares
que aparecen nas imaxes. Lectura e escoita do 
texto e asociación de parágrafos cos títulos. 
Segunda lectura, realización das actividades de 
comprensión e corrección.

 Optional activity: geographical features

 Actividades adicionais / opcionais:
Vocabulary practice
Reading extension
Vocabulary reference
Vocabulary worksheets

S

LC
L, S

R
LC

T – Ss

T – Ss
IW
PW

T – Ss
IW
PW

SB p. 97

SB p. 97
Video, OiP

Vocabulary 
pres, OiP
CD / OiP
SB p. 98
WB p. 64

TG p. T98

OiP
OiP
WB pp. 
114,115
TR Multi-ROM

5’

15’

30’

[2]  Interiorizar a forma e uso do past sim-
ple dos regular and irregular verbs. 

 Presentación gramatical das formas do pasado 
dos verbos regulares e irregulares. Estudo e con-
clusión do cadro gramatical, realización de exerci-
cios e corrección.

 
 Actividades adicionais / opcionais:

Language summary
Grammar reference

LC T – Ss
IW

Grammar 
animation, OiP
SB p. 99, ex 5-
9
WB p. 65

SB p. 107
WB pp. 112, 

50’
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Grammar practice
Grammar worksheets

113 
OiP
TR Multi-ROM

[3]

 Interiorizar o vocabulario relacionado á 
tendas e comercios.

 Practicar a compresión oral

 Interiorizar algúns false friends: only, 
alone, lonely.

 Choiva de ideas e anticipación do tema. Presenta-
ción do vocabulario e asociación de tendas cos ar-
tigos da imaxe. Elaboración de frases e correc-
ción. 

 Optional activity: shops

 Actividades adicionais / opcionais:
Vocabulary reference
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

 Escoita dun programa radiofónico e conclusión do 
anuncio. Segunda lectura, realización das activi-
dades de comprensión e corrección.

 Lectura das frases e escolla da opción correcta. 
Comentario e tradución á lingua propia. Observa-
ción do cadro Learn it! e interiorización de signifi-
cados.

 Actividades adicionais / opcionais:
Vocabulary practice

LC

L

LC

T – Ss
IW

T – Ss
IW

T – Ss
IW

Vocabulary 
pres, OiP
SB p.100, ex.1
WB p. 66, ex. 
1-4
TG T100

WB pp. 114, 
115
OiP
TR Multi-ROM

Listening prep,
OiP; CD / OiP
SB p. 100, ex. 
2-3

SB p. 100, ex. 
4-5
WB p. 66, ex. 
5

OiP

20’

20’

10’

[4]

 Interiorizar a formación de preguntas 
co past simple.

 Presentación gramatical e conclusión do cadro. 
Realización dos exercicios propostos e corrección.
Práctica extensiva a partir da sección Language in
action.

 Actividades adicionales/opcionales:
Language summary
Grammar reference
Grammar practice
Grammar worksheets 

LC
S, W

T – Ss
IW, PW

Grammar 
animation, OiP
SB p. 101, ex. 
6-12; WB p 67
Writing prep, 
OiP
SB p. 107
WB p. 112,113
OiP
TR Multi-ROM

50’
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[5]

 Desenvolver a curiosidade e o espírito 
crítico: A town in the past.

 Comentario xeral sobre os romanos e choiva de 
ideas sobre o que os alumnos saben deles e súa 
cultura. Preparación da lectura, lectura e escoita 
do texto e asociación de rótulos coas fotos. Res-
posta ás preguntas de comprensión e asociación 
das palabras destacadas no texto con seu signifi-
cado. Estudo do cadro Learn it! e interiorización 
das siglas A.D. e B.C. e comparación coa lingua 
propia.

 Actividades adicionales/opcionales:
Reading extension
Vocabulary practice

LC
R, S

T – Ss
IW, PW

Reading prep, 
OiP; CD / OiP
SB pp. 102-
103, ex. 1-4

OiP
OiP

50’

[6]

 Preparar unha descrición dunha cidade
romana.

 Lectura dun texto sobre unha cidade romana en 
España e dedución de que cidade se trata. Visua-
lización do vídeo Bath: A Roman Town e realiza-
ción das actividades. Preparación do texto a partir 
do parágrafo Language in action e usando como 
modelo o texto anterior. Lectura do cadro Focus 
on History como actividade preparatoria da próxi-
ma sesión.

LC
L, W

T – Ss
IW

Writing prep, 
OiP
SB p. 103 ex. 
5,6
Video, OiP

50’

[7]

 Ampliar coñecementos sobre historia: 
os romanos e os viquingos.

 Comprobación de respostas do cadro Focus on na
sección Curriculum extra: The Romans. Lectura 
do texto e resposta ás preguntas formuladas. Rea-
lización da comprensión lectora do workbook so-
bre os viquingos e corrección.

 Actividades adicionales/opcionales:
Curriculum extra worksheet

L, R CD / OiP
SB p. 130
WB p. 68

TR Multi-ROM

50’

[8]  Interiorizar vocabulario usado para pe-
dir e dar direccións.

 Observación atenta do mapa e determinación da 
veracidade das frases. Asociación das instrucións 
co diagrama correcto. Practica localizando lugares
no mapa a partir das instrucións. Estudo dos false 
friends presentados no cadro Learn it! e tradución 
á lingua propia.

 Actividades adicionales/opcionales:

LC T – Ss
IW

SB pp. 104-
105, ex. 1-4

20’
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 Practicar a comprensión e expresión 
oral.

 Identificar e reproducir correctamente 
algúns consonant clusters en posición 
inicial: sn-, st-, sp-, sw-.

Vocabulary practice

 Preparación e escoita das instrucións e localiza-
ción no mapa dos tres lugares mencionados e do 
destino final. Práctica oral a partir do cadro Func-
tional language. Visualización do episodio 8 de Ri-
verpark mystery (‘At the restaurant’) e práctica 
oral.

 Actividades adicionales/opcionales:
Dialogue practice
vocabulary reference, functional language
Communication pairwork

 Observación do cadro say it! Audición e repetición 
de exemplos. Exercicios prácticos.

LC
L, S

LC
S

IW, PW

T – Ss
IW

OiP

CD / OiP
Listening prep,
OiP
SB p. 105, ex. 
5-6, 8-10
Video, OiP
Script, TR 
Multi-ROM

OiP
WB p. 114
TR Multi-ROM

CD / OiP
SB p.105, ex.7
SB p. 134

20’

10’

[9]

 Elaborar un texto biográfico.  Lectura das fact files e resposta ás preguntas. 
Lectura do texto modelo e realización das activi-
dades de comprensión. Énfase no uso de preposi-
cións con exprecións temporais a partir do pará-
grafo Look at language.  Preparación da activida-
de de redacción e elaboración dun texto biográfico
seguindo a guía de redacción e empregando ex-
precións temporais.

 Actividades adicionales/opcionales:
Language practice

W
LC

T – Ss
IW

Reading prep, 
OiP
SB p. 106
Writing prep, 
OiP
WB p. 69

OiP

50’

[10]

 Revisar os contidos traballados 
na unidade.

 Lectura e comentario da sección Language Sum-
mary. Realización dos exercicios de revisión e co-
rrección. Aclaración de dúbidas e preparación 
para o exame de final da unidade.
 Actividades adicionales/opcionales:

Game: Make a path

AS T – Ss
IW, PW

CD / OiP
SB p. 107
SB p. 108
WB pp. 70-71
VocApp
OiP

50’
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[11]
 Avaliar os coñecementos adquiridos na

unidade.
 Realización opcional dun dos test da unidade. AS IW CD / OiP

TR Multi-ROM
Unit 8 Tests

50’
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UNIT 9 – LOOKING FORWARD

Sesión Obxectivos Actividades Destrezas
Interacción/
Agrupamen

to
Materiais

Tempo
aprox

[1]

 Familiarizarse cos contidos da unida-
de.

 Presentar o vocabulario da unidade 
(computers and technology). 

 Practicar a comprensión lectora e am-
pliar o vocabulario.

 Exploración dos contidos da unidade, planificación
dos obxectivos e comentario xeral sobre os unit 
contents.

 Observación do diagrama e as ilustracións e 
asociación coas palabras do cadro. Ampliación de 
dispositivos e clasificación segundo o uso que se 
faga deles (learning, communication, 
entertainment). Comentario persoal. Visualización 
do vídeo technology e resposta ás preguntas de 
comprensión.

 Presentación do vocabulario e actividade de 
personalización. Observación e comentario das 
imaxes. Lectura e escoita do texto e asociación de
imaxes coas ideas do texto. Segunda lectura, 
realización das actividades de comprensión e 
corrección.

 Actividades adicionais / opcionais:
Reading extension
Vocabulary practice
Vocabulary reference
Vocabulary worksheets

S

LC
L, S

R
LC

T – Ss

T – Ss
IW
PW

T – Ss
IW

PW, GW

SB p. 109

SB p. 109
Video, OiP

Vocabulary 
pres, OiP
SB p. 110-111,
ex. 1-4
CD / OiP
WB p. 72

OiP
OiP
WB pp. 118, 
119
TR Multi-ROM

5’

20’

25’

[2]  Interiorizar o uso de will / won’t para fa-
zer previsións. 

 Localización de exemplos de will / won’t no texto e
conclusión do cadro gramatical. Presentación gra-
matical, realización de exercicios e corrección. 
Práctica oral a partir dos temas presentados no 
parágrafo Language in action.

 

LC
S

T – Ss
IW

Grammar 
animation, OiP
SB p. 111, ex. 
5-8
WB p. 73

50’
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 Actividades adicionais / opcionais:
Language summary
Grammar reference
Grammar practice
Grammar worksheets

SB p. 119
WB pp. 116, 
117
OiP
TR Multi-ROM

[3]

 Ampliar e interiorizar o vocabulario pre-
sentado (films).

 Practicar a compresión oral

 Expresión persoal a fin de anticipar o tema. Pre-
sentación do vocabulario, observación das imaxes
e asociación do tipo de película co poster. Reali-
zación de exercicios e corrección. Debate oral a 
partir das preguntas formuladas.

 Actividades adicionais / opcionais:
Vocabulary reference
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

 Escoita dunha entrevista e identificación do tipo 
de película en que aparece a persoa entrevistada.
Segunda audición, resposta ás preguntas formula-
das e corrección. Asociación de palabras con seu 
significado.

 Actividades adicionais / opcionais:
Vocabulary practice

LC
S

L

T – Ss
IW

PW, GW

T – Ss
IW
PW

Vocabulary 
pres, OiP
SB p. 112, ex. 
1-3
WB p. 74

WB pp. 118, 
119
OiP
TR Multi-ROM

SB p. 112, ex. 
3-5
CD / OiP

OiP

25’

25’

[4]  Interiorizar o uso de be going to para 
expresar plans futuros.

 Presentación gramatical e conclusión do cadro, 
realización de exercicios e corrección. Práctica 
oral e escrita.

 Actividades adicionales/opcionales:
Language summary
Grammar reference
Grammar practice
Grammar worksheets 

LC
S, W

T – Ss
IW, PW

Grammar 
animation, OiP
SB p. 113, ex. 
6-8, 10,11
Writing prep, 
OiP
WB p  75

SB p. 119
WB p.116, 117
OiP
TR Multi-ROM

40’
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 Practicar o son / ks /.  Escoita de palabras do cadro say it! que conteñen 
o son / ks  / e repetición intentando as reproducir 
correctamente.

L, S T – Ss
IW

CD / OiP
SB p.113, ex.9
SB p. 134

10’

[5]

 Desenvolver a curiosidade e o espírito 
crítico: Celebrating culture in Sco-
tland.

 Comentario xeral sobre a cidade de Edinburgh. 
Observación do titulo e descrición das imaxes en 
parellas. Escoita e lectura do texto sobre os festi-
vais celebrados en Edinburgh e realización dos 
exercicios propostos. Atención aos false friends 
presentados no cadro Learn it! (story – history).

 Actividades adicionales/opcionales:
Reading extension
Vocabulary practice

LC
R, S

T – Ss
IW, PW

SB pp. 114-
115, ex. 1-4

OiP
OiP

50’

 Escribir sobre noso libro favorito.

 Ampliar coñecementos sobre The Edi-
nburgh Festival.

 Comentario sobre as preguntas, resposta indivi-
dual e debate sobre as respostas en grupos. Lec-
tura do texto de Elliot como modelo de redacción e
preparación da actividade de redacción. Elabora-
ción individual e presentación.

 Visualización dun video sobre The Edingurgh Fes-
tival e realización das actividades propostas. Aten-
ción ao cadro Focus on Literature como actividade
previa á próxima sesión.

LC
W

LC
L

T – Ss
GW, IW

T – Ss
IW

SB p. 115, ex. 
5, 6
Writing prep, 
OiP

Video, OiP

[6]

 Comprender o significado de algúns 
poemas.

 Comprobación de respostas do cadro Focus on. 
Escoita, lectura e comentario dos poemas de R. L.
Stevenson presentados na sección Curriculum ex-
tra: Poetry. Resposta ás preguntas de compren-
sión. Realización da comprensión lectora do work-
book. 

 Actividades adicionales/opcionales:
Curriculum extra worksheet

LC
R, L

T – Ss
IW

CD / OiP
SB p. 115
SB p. 131
WB p. 76

TR Multi-ROM

50’

[7]  Practica a comprensión oral.  Expresión oral con respecto ás actividades de fin 
de semana que realizan. Lectura atenta da invita-
ción. Escoita das conversas e anotacións sobre 
quen participará á festa ou non e o por que. Se-

S, L
LC

T – Ss
IW, GW

SB p.116, ex. 
1-5
CD / OiP
Grammar 

20’
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 Practicar modelos de entona-
ción: intonation in questions.

 Practicar a expresión oral: making 
arrangements.

gunda audición e resposta ás preguntas. Presen-
tación gramatical sobre o uso do present conti-
nuous para falar de plans futuros.  Escoita do final
da historia, resposta e corrección.

 Escoita das preguntas do cadro say it! e repetición
intentando as reproducir coa entonación correcta 
segundo o tipo de pregunta. Intercambio oral.

 Preparación dunha conversa sobre plans futuros a
partir das ideas dadas ou propias e das expre-
cións do cadro Functional language. Visualización 
do episodio 9 de Riverpark mystery (‘The film 
competition results day’) e práctica oral.

 Actividades adicionales/opcionales:
vocabulary reference, functional language
Dialogue practice
Communication pairwork

L, S

LC
S

T – Ss
IW, PW

IW, PW

animation, OiP

CD / OiP
SB p 134
SB p. 116-117 
ex. 6, 7

Speaking 
prep, OiP
SB p.117,ex.8-
10; Video, OiP
Script, TR 
Multi-ROM

WB p. 118
OiP
TR Multi-ROM

10’

20’

[8]

 Interiorizar exprecións para expresar 
opinións e elaborar un opinion essay.

 Lectura atenta do texto modelo e determinación 
dos temas non mencionados. Observación das 
exprecións para introducir a expresión de opinións
destacadas no texto, actividade práctica para con-
solidar seu uso. Preparación da actividade de re-
dacción. Elaboración dun opinion essay seguindo 
a guía de redacción e empregando as exprecións 
aprendidas.

 Actividades adicionais / opcionais:
Language practice

W
LC

T – Ss
IW

SB p. 118
Writing prep, 
OiP
WB p. 77

OiP

50’

[9]

 Realizar un speaking project: ‘My time
capsule’.

 Lectura atenta e comentario do texto introdutorio. 
Decisión das cousas a incluír na cápsula, elabora-
ción de notas e preparación da presentación.

LC
AS

GW SB pp. 120-
121
VocApp

50’

[10]  Realizar un speaking project: ‘My time  Presentación da time capsule ao resto da clase. LC GW SB pp. 120- 50’
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capsule’. Avaliación dos proxectos presentados a partir das 
preguntas da task 6.

AS 121
VocApp

[11]

 Revisar os contidos traballados 
na unidade.

 Lectura e comentario da sección Language Sum-
mary. Realización dos exercicios de revisión e co-
rrección. Aclaración de dúbidas e preparación 
para o exame de final da unidade.

 Actividades adicionales/opcionales:
Game: Walk the Plank

AS T – Ss
IW, PW

CD / OiP
SB p. 119
SB p. 122
WB pp. 78-79

VocApp
OiP

50’

[12]
 Avaliar os coñecementos adquiridos na

unidade.
 Realización opcional dun dos test da unidade. AS IW CD / OiP

TR Multi-ROM
Unit 9 Tests

50’

[13]

 Avaliar os coñecementos adquiridos ao
longo do trimestre.

 Realización opcional dun dos test de final de tri-
mestre.

AS IW CD / OiP
TR Multi-ROM
End-of-term 3 
Tests

50’

[14]

 Avaliar os coñecementos adquiridos ao
largo do curso.

 Realización opcional dun dos test de final de cur-
so.

AS IW CD / OiP
TR Multi-ROM
End-of-year 
Tests

50’

Anexo I. RÚBRICA DE AVALIACIÓN POR COMPETENCIAS

STARTER UNIT

Competencia en comunicación lingüística (CL)

Descritores Especificación dos descritores en exercicios, ac-
tividades e tarefas

E
xc

el
en

te

B
oa

A
xe

ita
do

R
eg

ul
ar
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CL1. ESCOITAR

 CL1.1. Recoñece e recorda as palabras clave dunha exposi-
ción oral dun tema específico coñecido.

 CL1.2. Comprende a idea xeral de textos orais, emitidos cara
a cara ou por medios audiovisuais sobre asuntos cotiáns, nos
que se fala devagar e con claridade.

 CL1.3. Comprende as informacións específicas máis relevan-
tes de textos orais, emitidos cara a cara ou por medios audio-
visuais sobre asuntos cotiáns, nos que se fala devagar e con
claridade.

 Escoita dos resultados dun quiz efectuado previamente so-
bre os contidos de Mosaic. (SB p.4)

 Lectura e audición dunha entrada nun blog. Realización de
exercicios e revisión conxunta. (SB p. 5)

 Observación dun gráfico e audición dun texto describindo a
posición dos obxectos. Comprobación da veracidade da des-
crición indicando onde se achan os obxectos. (SB, p. 6)

 Audición e comprensión dun texto sobre horarios e asocia-
ción do horario indicado. (SB, p. 8)

 Audición, visionado e comprensión das presentacións anima-
das con Pip e os seus amigos. (SB, p.4-8)

CL2. FALAR

 CL2.1. Reproduce a pronunciación, ritmo e acentuación da
lingua estranxeira.

 CL2.2. Produce un discurso comprensible e axeitado á inten-
ción de comunicación.

 CL2.3. Produce textos cohesionados e coherentes.

 Presentación persoal seguindo o modelo dado. (SB,p.5)

 Realización dun intercambio comunicativo en grupo, sobre as
imaxes ou título de cada sesión, para identificar vocabulario
ou ideas coñecidas sobre o tema. (SB, pp. 4-8)

 Observación dun deseño e enumeración dos obxectos que o
suxeito ten ou que lle faltan. (SB, p.7)

CL3. CONVERSAR

 CL3.1. Reproduce as fórmulas habituais e culturais que se
empregan na comunicación interpersoal na aula.

 CL.3.2.  Comunícase  oralmente  participando  en  conver-
sacións e en simulacións sobre temas coñecidos ou traballa-
dos previamente.

 CL3.3.Interactúa oralmente en lingua estranxeira co profeso-
rado ou cos compañeiros sobre temas de interese persoal e
tarefas de clase.

 Lectura de classroom language e intercambio comunicativo
sobre quen utiliza esa linguaxe. (SB, p. 8)

 Pregunta e responde as preguntas formuladas por seus com-
pañeiros. (SB, p 7)

CL4. LER
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 CL4.1. Recoñece a idea xeral de textos escritos adecuados á
idade, con apoio de elementos textuais e non textuais, sobre
temas variados e outros relacionados con algunhas materias
do currículo.

 CL4.2. Extrae información específica de textos escritos ade-
cuados á idade, con apoio de elementos textuais e non tex-
tuais,  sobre  temas  variados  e  outros  relacionados  con al-
gunhas materias do currículo.

 CL4.3 Ler textos de certa extensión apropiados á súa idade,
intereses e nivel de competencia con axuda do dicionario.

 Lectura dos recadros e comprensión do significado xeral do
texto, extrapolando o contido ao resto do libro.  (SB, pp.4-5)

 Lectura dun texto sobre a descrición dunha familia. Realizar
as actividades de comprensión e corrixir de forma conxunta
na clase.  (SB, p. 5)

 Lectura de dous perfís persoais. Realizar as actividades de
comprensión e produción dun texto propio similar aos que le-
ron.  (SB, p. 8)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da uni-
dade:  countries and nationalities; the classroom; prepo-
sitions of prace;  school  subjects;  functional  language:
Classroom language. (WB, p. 82)

CL5. ESCRIBIR

 CL5.1. Escribe palabras respectando as regras de ortografía.

 CL5.2. Escribe frases coa orde sintagmática correcta.

 CL5.3. Redacta textos breves en diferentes soportes utilizan-
do as estruturas, as funcións e o léxico adecuados, así como
algúns elementos básicos de cohesión, a partir de modelos,
e respectando as regras elementales de ortografía e de pun-
tuación. 

 Produción de frases co vocabulario e expresións aprendidas.
(SB, pp. 6-8)

 Interiorización de estratexias de escrita (Writing preparation
no Oxford iPack.)

 Realización dunha tarefa escrita sobre o horario escolar e as
preferencias seguindo o modelo presentado (SB, p. 8)

A competencia matemática (CM)
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Descritores Especificación dos descritores en exercicios, ac-
tividades e tarefas

E
xc

el
en

te

B
oa

A
xe

ita
do

R
eg

ul
ar

 CM1. Coñece, utiliza e relaciona os números na lingua es-
tranxeira.

 CM2. Obtén información de forma empírica.

 CM3. Resolve encrucillados, crebacabezas ou sopas de le-
tras.

 Lectura e recoñecemento das horas. (SB, p.8)

 Localización de números nun wordsearch. (WB p. 83)
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Competencia en coñecemento e interacción co mundo físico (FMI)

Descritores Especificación dos descritores en exercicios, ac-
tividades e tarefas

E
xc

el
en

te

B
oa

A
xe

ita
do

R
eg

ul
ar

 IMF1. Mostra interese por coñecer algúns elementos cultu-
rais ou xeográficos.

 --------

Procesamento de datos e competencia dixital (CD)

Descritores Especificación dos descritores en exercicios, ac-
tividades e tarefas

E
xc

el
en

te

B
oa

A
xe

ita
do

R
eg

ul
ar

 CD1. Obten información relevante na Internet ou en outros
soportes sobre feitos ou fenómenos previamente delimitados.

 CD2. Usa de forma guiada as tecnoloxías da información e a
comunicación para buscar información.

 Realización dos exercicios e tarefas propostas na zona onli-
ne para o alumno: Oxford Online Learning Zone.

 Uso de redes sociais, blogs de aula ou de grupo, para a
realización da tarefa en grupo.

 A competencia social e cidadá (Ourense)

Descritores Especificación dos descritores en exercicios, ac-
tividades e tarefas

E
xc

el
en

te

B
oa

A
xe

ita
do

R
eg

ul
ar
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 SC1. Demostra interese por outras culturas.

 SC2. Relaciona a cultura da lingua estranxeira coas súa pro-
pia.

 SC3. Acepta e practica as normas de convivencia estableci-
das.

 SC4.  Traballa  en  parellas  e  grupos  aceptando  seu  papel
nesas agrupacións.  

 Uso de exprecións adecuadas para se comunicar na aula.
(SB p. 8)

 Intercambio comunicativo sobre se mesmos. (SB p.5)

 Intercambio  comunicativo  sobre  o  seu  propio  horario.  (SB
p.7)
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Competencia cultural e artística (CA)

Descritores Especificación dos descritores en exercicios, ac-
tividades e tarefas

E
xc

el
en

te

B
oa

A
xe

ita
do

R
eg

ul
ar

 CA1. Identificar algúns elementos culturais típicos de países
e culturas onde a lingua obxecto de aprendizaxe é falada.

 CA2. Demostra valores de iniciativa, creatividade de imaxina-
ción.

 CA3. Aprecia, goza e participa nas actividades relacionadas
coas biografías de personaxes famosos e interesantes para
súa idade.

 Comprensión  de  pequenos  textos  como  actividade  previa
para a práctica de aspectos diversos.  (SB pp. 5-8)

 
Aprender a aprender (AA)

Descritores Especificación dos descritores en exercicios, ac-
tividades e tarefas

E
xc

el
en

te

B
oa

A
xe

ita
do

R
eg

ul
ar

 AA1. Utiliza o coñecemento de algúns aspectos formais do
código da lingua extranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonoloxía),
en diferentes contextos de comunicación, como instrumento
de aprendizaxe.

 AA2. Aplica os coñecementos do sistema lingüístico específi-
cos  da  lingua  extranxeira  (fonéticos,  léxicos,  estruturais  e
funcionais) para que as producións de textos orais sexan co-
rrectas.

 AA3. Identifica e xestiona algunhas estratexias utilizadas e
materiais  ofrecidos  polo  libro  de  texto  para  progresar  na
aprendizaxe.

 Indución do significado do vocabulario e asociación de ima-
xes con palabras e exprecións. (SB, pp.4-8)

 Produción de frases a partir de modelos. (SB, p.5-8) 
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Autonomía e iniciativa persoal (AIP)

Descritores Especificación dos descritores en exercicios, ac-
tividades e tarefas

E
xc

el
en

te

B
oa

A
xe

ita
do

R
eg

ul
ar

 AIP1. Utiliza o coñecemento dalgúns aspectos formais do có-
digo da lingua estranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonoloxía),
en diferentes contextos de comunicación, como instrumento
de autocorrección das producións propias e para comprender
mellor as alleas.

 AIP2. Utiliza procesos de autoavaliación.

 AIP3. Utiliza as estratexias adecuadas para facilitar a conti-
nuidade da comunicación.

 AI4.  Comunícase  oralmente  participando
en conversacións e en simulacións so-
bre temas coñecidos ou traballados pre-
viamente.

 Interioriza o Classroom language e o utiliza en clase. (SB, p.
8)

 Conoce e domina os pronomes persoais e os adxectivos po-
sesivos. (SB, p5)

 Consulta do Grammar Reference se for necesario. (WB p.80)

 Consulta e tradución se cabe do vocabulary Reference. (WB
p.82)
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UNIT 1 – FAMILY AND HOME

Competencia en comunicación lingüística (CL)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas

E
xc

el
en

te

B
oa

A
xe

ita
do

R
eg

ul
ar

CL1. ESCOITAR

 CL1.1. Recoñece e recorda as palabras clave dunha exposi-
ción oral dun tema específico coñecido.

 CL1.2.  Comprende a  idea xeral  de  textos  orais,  emitidos
cara a cara ou por medios audiovisuais sobre asuntos co-
tiáns, nos que se fala devagar e con claridade.

 CL1.3. Comprende as informacións específicas máis rele-
vantes de textos orais, emitidos cara a cara ou por medios
audiovisuais sobre asuntos cotiáns, nos que se fala devagar
e con claridade.

 Audición dun texto e identificación os nomes para describir
persoas da familia e países. Realización de exercicios e re-
visión conxunta. (SB p. 10)

 Audición dun texto sobre unha casa famosa e adiviñar de
que lugar nos están a falar. (SB p.13)

 Audición dun programa de radio e comprensión da informa-
ción global e esencial. (SB p.14)

 Escoita e lectura de anuncios e realización das actividades
de comprensión oral. (SB, p. 15)

 Audición de preguntas e respostas para dar e pedir informa-
ción (SB p.16)

 Audición dun texto descritivo e finalización deste. (SB p.20)
CL2. FALAR

 CL2.1. Reproduce a pronunciación, ritmo e acentuación da
lingua estranxeira.

 CL2.2. Produce un discurso comprensible e axeitado á in-
tención de comunicación.

 CL2.3. Produce textos cohesionados e coherentes.

 Realización de intercambios comunicativos en grupo para
anticipar e/ou practicar o vocabulario da unidade. (SB pp. 9-
20)

 Descrición dunha familia e dunha casa (SB pp. 11,13)

 Escoita de palabras e identificación do son /i/ ou /i:/. (SB p.
12)

CL3. CONVERSAR

 CL3.1. Reproduce as fórmulas habituais e culturais que se
empregan na comunicación interpersoal na aula.

 Intercambio comunicativo dando a opinión sobre unhas ca-
sas diferentes. (SB p. 12)
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 CL.3.2.  Comunícase  oralmente  participando  en  conver-
sacións e en simulacións sobre temas coñecidos ou traba-
llados previamente.

 CL3.3.Interactúa oralmente en lingua estranxeira co profe-
sorado ou cos compañeiros sobre temas de interese persoal
e tarefas de clase.

 Descrición de persoas da familia ( SB, p.11)

 Descrición de lugares. (SB p. 13)

 Práctica de diálogos utilizando exprecións para preguntar e
dar información persoal. (SB, p.17)

CL4. LER

 CL4.1. Recoñece a idea xeral de textos escritos adecuados
á idade, con apoio de elementos textuais e non textuais, so-
bre temas variados e outros relacionados con algunhas ma-
terias do currículo.

 CL4.2. Extrae información específica de textos escritos ade-
cuados á idade, con apoio de elementos textuais e non tex-
tuais,  sobre temas variados e outros relacionados con al-
gunhas materias do currículo.

 CL4.3 Ler textos de certa extensión apropiados á súa idade,
intereses e nivel de competencia con axuda do dicionario.

 Comprensión do significado xeral dun texto e das peculiari-
dades que comenta. Realización de actividades e corrección
conxunta.  (SB p. 10)

 Identificación das características do tipo de texto estudado:
unha descrición. (SB pp. 12, 18)

 Lectura de textos descritivos e realización de textos simila-
res. (SB p. 13)

 Comprensión  de  pequenos  textos  como actividade  previa
para a práctica de aspectos diversos.  (SB p. 15)

CL5. ESCRIBIR

 CL5.1. Escribe palabras respectando as regras de ortogra-
fía.

 CL5.2. Escribe frases coa orde sintagmática correcta.

 CL5.3. Redacta textos breves en diferentes soportes utili-
zando as estruturas, as funcións e o léxico adecuados, así
como algúns  elementos  básicos  de cohesión,  a  partir  de
modelos, e respectando as regras elementales de ortografía
e de puntuación. 

 Produción dun anuncio sobre unha mascota co vocabulario
e expresións aprendidas. (SB p. 15)

 Lectura de consellos (Look at language) para mellorar a ex-
presión escrita e realización de exercicios. (SB p. 18)

 Elaboración de descricións  seguindo a  guía  de redacción
coa axuda de preguntas de referencia e unha correcta plani-
ficación do texto. (SB p. 18)

 A competencia matemática (CM)
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 CM1. Coñece, utiliza e relaciona os números na lingua es-
tranxeira.

 CM2. Obtén información de forma empírica.

 CM3. Resolve encrucillados, crebacabezas ou sopas de le-
tras.

 Interiorización e memorización da lectura de números de te-
léfono. (SB p.17)

 Recoñecemento de significados %, @ con súas formas. (SB
p.17)

 Interiorización de correspondencias entre palabras e símbo-
los nas direccións email. (SB p.17)
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Competencia en coñecemento e interacción co mundo físico (FMI)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
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 IMF1. Mostra interese por coñecer algúns elementos cultu-
rais ou xeográficos.

 --------

Procesamento de datos e competencia dixital (CD)
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 CD1. Obten información relevante na Internet ou en outros
soportes sobre feitos ou fenómenos previamente delimita-
dos.

 CD2. Usa de forma guiada as tecnoloxías da información e
a comunicación para buscar información.

 Realización dos exercicios e tarefas propostas na zona onli-
ne para o alumno: Oxford Online Learning Zone.

 Uso de redes sociais, blogs de aula ou de grupo, para a
realización da tarefa en grupo.

 A competencia social e cidadá (Ourense)
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 SC1. Demostra interese por outras culturas.

 SC2. Relaciona a cultura da lingua estranxeira coas súa pro-
pia.

 SC3. Acepta e practica as normas de convivencia estableci-
das.

 SC4.  Traballa  en  parellas  e  grupos  aceptando seu  papel
nesas agrupacións.  

 Uso de exprecións adecuadas para describir persoas e ca-
sas. (SB pp. 11,13)

 Intercambio comunicativo sobre opinións ao ver tipos de ca-
sas. (SB pp. 12)

 Recoñecemento de animais a partir da súa descrición. (SB
p. 123)

 Acerto  sobre  tipos  de animais  dando súas  características
esenciais. (SB p.123)
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 CA1. Identificar algúns elementos culturais típicos de países
e culturas onde a lingua obxecto de aprendizaxe é falada.

 CA2. Demostra valores de iniciativa, creatividade de imaxi-
nación.

 CA3. Aprecia, goza e participa nas actividades relacionadas
coas biografías de personaxes famosos e interesantes para
súa idade.

 Comprensión de pequenos  textos  como actividade previa
para a práctica de aspectos diversos.  (SB p. 14)

 
Aprender a aprender (AA)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
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 AA1. Utiliza o coñecemento de algúns aspectos formais do
código da lingua extranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonolo-
xía), en diferentes contextos de comunicación, como instru-
mento de aprendizaxe.

 AA2. Aplica os coñecementos do sistema lingüístico especí-
ficos da lingua extranxeira (fonéticos, léxicos, estruturais e
funcionais)  para que as producións de textos orais sexan
correctas.

 AA3. Identifica e xestiona algunhas estratexias utilizadas e
materiais  ofrecidos  polo  libro  de  texto  para  progresar  na
aprendizaxe.

 Comprensión dun texto sobre Life on the road para identifi-
car información xeral.  (SB p. 10)

 Identificación das características e exprecións habituais nun
texto descritivo. (SB p. 13)

 Elaboración dun anuncio seguindo un modelo dado. (SB p.
15)

Autonomía e iniciativa persoal (AIP)
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 AIP1. Utiliza o coñecemento dalgúns aspectos formais do
código da lingua estranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonolo-
xía), en diferentes contextos de comunicación, como instru-
mento  de  autocorrección  das  producións  propias  e  para
comprender mellor as alleas.

 AIP2. Utiliza procesos de autoavaliación.

 AIP3. Utiliza as estratexias adecuadas para facilitar a conti-
nuidade da comunicación.

 AI4. Se Comunica oralmente participando en conversas e
en simulacións sobre temas coñecidos ou traballados pre-
viamente.

 Extrapolación de aspectos gramaticais aprendidos a través
de Pip para a realización de exercicios. (SB pp. 11,13)

 Consulta dos materiais de consulta, se for necesario. (WB,
p.84-87)

 Interactúa usando a lingua inglesa de maneira funcional, a
seu nivel, con seus compañeiros.

 Review Unit 1, SB p. 20, WB pp.14-15

 Cumulative review Units: Starter and Unit 1 (WB p.15)
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Competencia en comunicación lingüística (CL)
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CL1. ESCOITAR

 CL1.1. Recoñece e recorda as palabras clave dunha exposi-
ción oral dun tema específico coñecido.

 CL1.2.  Comprende a  idea xeral  de  textos  orais,  emitidos
cara a cara ou por medios audiovisuais sobre asuntos co-
tiáns, nos que se fala devagar e con claridade.

 CL1.3. Comprende as informacións específicas máis rele-
vantes de textos orais, emitidos cara a cara ou por medios
audiovisuais sobre asuntos cotiáns, nos que se fala devagar
e con claridade.

 Escoita dun texto ou visualización dun vídeo sobre un día na
vida dun adolescente Americano (SB p. 21)

 Audición e lectura dun texto e identificación das actividades
que se mencionan. Realización de exercicios e revisión con-
xunta. (SB p. 22)

 Audición dun texto sobre actividades do tempo de lecer e
realización das actividades de comprensión oral. (SB, p. 24) 

 Realización dun ditado. (SB p.25)

 Audición de respostas e de diálogos para facer  e corrixir
exercicios. (SB pp.28-29)

CL2. FALAR

 CL2.1. Reproduce a pronunciación, ritmo e acentuación da
lingua estranxeira.

 CL2.2. Produce un discurso comprensible e axeitado á in-
tención de comunicación.

 CL2.3. Produce textos cohesionados e coherentes.

 Realización dun intercambio comunicativo en grupo, sobre
as imaxes ou título de cada sesión, para identificar vocabu-
lario ou ideas coñecidas sobre o tema. (SB, pp.21- 32)

 Formulación de preguntas e resposta adecuada a partir das
preguntas formuladas. (SB pp. 21-32)

 Lectura dun cadro cunha destreza de expresión oral:  func-
tional language preguntar e contestar preguntas, e aplicala
nun intercambio comunicativo sobre preguntas para concer-
tar citas. (SB, p. 29)

CL3. CONVERSAR

 CL3.1. Reproduce as fórmulas habituais e culturais que se
empregan na comunicación interpersoal na aula.

 Intercambio comunicativo sobre actividades de tempo libre.
(SB p.21)
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 CL.3.2.  Comunícase  oralmente  participando  en  conver-
sacións e en simulacións sobre temas coñecidos ou traba-
llados previamente.

 CL3.3.Interactúa oralmente en lingua estranxeira co profe-
sorado ou cos compañeiros sobre temas de interese persoal
e tarefas de clase.

 Descrición de festas locais típicas nunha determinada épo-
ca. (SB, p.27)
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CL4. LER

 CL4.1. Recoñece a idea xeral de textos escritos adecuados
á idade, con apoio de elementos textuais e non textuais, so-
bre temas variados e outros relacionados con algunhas ma-
terias do currículo.

 CL4.2. Extrae información específica de textos escritos ade-
cuados á idade, con apoio de elementos textuais e non tex-
tuais,  sobre temas variados e outros relacionados con al-
gunhas materias do currículo.

 CL4.3 Ler textos de certa extensión apropiados á súa idade,
intereses e nivel de competencia con axuda do dicionario.

 Lectura dun texto para captar o signifi-
cado  xeral  e  a  información  específica
que se describe. Realización  das  actividades  de
comprensión e corrección de forma conxunta na clase.  (SB,
p. 22)

 Lectura de descricións de festas típicas do mundo. Realiza-
ción das actividades de comprensión e redacción dunha fes-
ta local. (SB pp. 26-27)

 Identificación das características do tipo de texto estudado:
un perfil persoal en Internet. (SB, p.30)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da uni-
dade: Rutinas diarias e actividades de tempo de lecer. (WB,
p. 90)

CL5. ESCRIBIR

 CL5.1. Escribe palabras respectando as regras de ortogra-
fía.

 CL5.2. Escribe frases coa orde sintagmática correcta.

 CL5.3. Redacta textos breves en diferentes soportes utili-
zando as estruturas, as funcións e o léxico adecuados, así
como algúns  elementos  básicos  de cohesión,  a  partir  de
modelos, e respectando as regras elementales de ortografía
e de puntuación. 

 Produción de frases sobre un texto co vocabulario e expre-
sións aprendidas. (SB, p. 23)

 Interiorización de estratexias de escritura (Writing task): es-
cribir un perfil persoal. (SB, p. 30)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (Look
at language): letras maiúsculas. Realización dos exercicios
propostos e corrección conxunta en clase. (SB, p. 30)

 Elaboración dunha tarefa escrita: un perfil persoal para un
fórum en Internet, seguindo unha guia paso-a-paso, facendo
unha correcta planificación do texto e revisando o texto an-
tes de dalo por rematado. Aplicar os novos coñecementos
lingüísticos adquiridos na unidade. (SB, p. 30)

 A competencia matemática (CM)
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 CM1. Coñece, utiliza e relaciona os números na lingua es-
tranxeira.

 CM2. Obtén información de forma empírica.

 CM3. Resolve encrucillados, crebacabezas ou sopas de le-
tras.

 Asociación de palabras cos verbos play, go and do para indi-
car actividades de uso común. (SB p.28)

 Interiorización  de  exprecións  típicas  para  formular  invita-
cións, as aceptar ou as rexeitar. (SB p.29)

 Realización de crebacabezas e encrucillados. (WB p.91)

Competencia en coñecemento e interacción co mundo físico (FMI)
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 IMF1. Mostra interese por coñecer algúns elementos cultu-
rais ou xeográficos.

 Observación e localización de tipos de clima en 
determinados países e zonas climáticas. (SB  p.124)

Procesamento de datos e competencia dixital (CD)

Oxford University Press                     Mosaic 1  164



Lingua Estranxeira - Inglés 1º ESO 

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas

E
xc

el
en

te

B
oa

A
xe

ita
do

R
eg

ul
ar

 CD1. Obten información relevante na Internet ou en outros
soportes sobre feitos ou fenómenos previamente delimita-
dos.

 CD2. Usa de forma guiada as tecnoloxías da información e
a comunicación para buscar información.

 Realización dos exercicios e tarefas propostas na zona onli-
ne para o alumno: Oxford Online Learning Zone.

 Uso de redes sociais, blogs de aula ou de grupo, para a
realización da tarefa en grupo.

 A competencia social e cidadá (Ourense)
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 SC1. Demostra interese por outras culturas.

 SC2. Relaciona a cultura da lingua estranxeira coas súa pro-
pia.

 SC3. Acepta e practica as normas de convivencia estableci-
das.

 SC4.  Traballa  en  parellas  e  grupos  aceptando seu  papel
nesas agrupacións.  

 Uso de exprecións adecuadas para aceptar ou rexeitar unha
invitación (SB p. 29)

 Intercambio comunicativo sobre actividades de tempo libre.
(SB p. 23)
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 CA1. Identificar algúns elementos culturais típicos de países
e culturas onde a lingua obxecto de aprendizaxe é falada.

 CA2. Demostra valores de iniciativa, creatividade de imaxi-
nación.

 CA3. Aprecia, goza e participa nas actividades relacionadas
coas biografías de personaxes famosos e interesantes para
súa idade.

 Comprensión de pequenos  textos  como actividade previa
para a práctica de aspectos diversos.  (SB pp.26-27)

 
Aprender a aprender (AA)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
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 AA1. Utiliza o coñecemento de algúns aspectos formais do
código da lingua extranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonolo-
xía), en diferentes contextos de comunicación, como instru-
mento de aprendizaxe.

 AA2. Aplica os coñecementos do sistema lingüístico especí-
ficos da lingua extranxeira (fonéticos, léxicos, estruturais e
funcionais)  para que as producións de textos orais sexan
correctas.

 AA3. Identifica e xestiona algunhas estratexias utilizadas e
materiais  ofrecidos  polo  libro  de  texto  para  progresar  na
aprendizaxe.

 Identificación das características e exprecións habituais nun
personal profile e elaboración dun texto similar. (SB p. 30)

 Elaboración dun texto descritivo sobre información persoal
seguindo a guía de redacción e utilizando exprecións pre-
sentadas no cadro writing task. (SB p. 30)

Autonomía e iniciativa persoal (AIP)
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 AIP1. Utiliza o coñecemento dalgúns aspectos formais do
código da lingua estranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonolo-
xía), en diferentes contextos de comunicación, como instru-
mento  de  autocorrección  das  producións  propias  e  para
comprender mellor as alleas.

 AIP2. Utiliza procesos de autoavaliación.

 AIP3. Utiliza as estratexias adecuadas para facilitar a conti-
nuidade da comunicación.

 AI4. Se Comunica oralmente participando en conversas e
en simulacións sobre temas coñecidos ou traballados pre-
viamente.

 Consulta do Grammar reference e o vocabulary reference,
se for necesario. (WB pp.88-91)

 Review Unit 2, (SB p. 32)

 Review, (WB pp. 22-23)

 Cumulative review Units 1-2 (WB p.23)
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Competencia en comunicación lingüística (CL)
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CL1. ESCOITAR

 CL1.1. Recoñece e recorda as palabras clave dunha exposi-
ción oral dun tema específico coñecido.

 CL1.2.  Comprende a  idea xeral  de  textos  orais,  emitidos
cara a cara ou por medios audiovisuais sobre asuntos co-
tiáns, nos que se fala devagar e con claridade.

 CL1.3. Comprende as informacións específicas máis rele-
vantes de textos orais, emitidos cara a cara ou por medios
audiovisuais sobre asuntos cotiáns, nos que se fala devagar
e con claridade.

 Audición dun texto ou visionado dun vídeo sobre diferentes
tipos de escolas: Millfield School; schools in the UK and the
USA. (SB pp. 33, 39)

 Audición dun texto e identificación da veracidade das afir-
macións presentadas. Realización de exercicios e revisión
conxunta. (SB pp. 34, 38,40)

 Lectura dunhas frases, anticipación do contido: audición do
texto e realización de exercicios. (SB, p. 36)

 Audición dun texto e, a partir da información captada, selec-
ción dunha imaxe. (SB p.37)

 Audición dun texto e realización das actividades de com-
prensión oral. (SB, p. 40)

CL2. FALAR

 CL2.1. Reproduce a pronunciación, ritmo e acentuación da
lingua estranxeira.

 CL2.2. Produce un discurso comprensible e axeitado á in-
tención de comunicación.

 CL2.3. Produce textos cohesionados e coherentes.

 Realización dun intercambio comunicativo en grupo, sobre
as imaxes ou título de cada sesión, para identificar vocabu-
lario ou ideas coñecidas sobre o tema. (SB, pp. 33-46)

 Expresión de preferencias likes and dislikes a partir das pre-
guntas formuladas. (SB pp. 33-46)

CL3. CONVERSAR

 CL3.1. Reproduce as fórmulas habituais e culturais que se
empregan na comunicación interpersoal na aula.

 Intercambio comunicativo facendo suxestións e dando opi-
nións. Propoñer suxestións e responder ás mesmas de for-
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 CL.3.2.  Comunícase  oralmente  participando  en  conver-
sacións e en simulacións sobre temas coñecidos ou traba-
llados previamente.

 CL3.3.Interactúa oralmente en lingua estranxeira co profe-
sorado ou cos compañeiros sobre temas de interese persoal
e tarefas de clase.

ma adecuada. (SB, p.41)

 Expresa súa opinión sobre dous diferentes tipos de escolas
presentados. (SB, pp.33,34,39)

CL4. LER

 CL4.1. Recoñece a idea xeral de textos escritos adecuados
á idade, con apoio de elementos textuais e non textuais, so-
bre temas variados e outros relacionados con algunhas ma-
terias do currículo.

 CL4.2. Extrae información específica de textos escritos ade-
cuados á idade, con apoio de elementos textuais e non tex-
tuais,  sobre temas variados e outros relacionados con al-
gunhas materias do currículo.

 CL4.3 Ler textos de certa extensión apropiados á súa idade,
intereses e nivel de competencia con axuda do dicionario.

 Lectura e captación do significado xeral e específico do tex-
to. Realización das actividades de comprensión e corrección
de forma conxunta na clase.  (SB, pp.34-35)

 Identificación da frase que resume un texto. (SB p.38)

 Identificación das características do tipo de texto estudado:
un guión para unha visita a un centro educativo. (SB, p. 42)

 Ler unha lista de palabras relacionadas co tema da unidade:
a escola, os deportes e a vestimenta. (SB, p. 94)

CL5. ESCRIBIR

 CL5.1. Escribe palabras respectando as regras de ortogra-
fía.

 CL5.2. Escribe frases coa orde sintagmática correcta.

 CL5.3. Redacta textos breves en diferentes soportes utili-
zando as estruturas, as funcións e o léxico adecuados, así
como algúns  elementos  básicos  de cohesión,  a  partir  de
modelos, e respectando as regras elementales de ortografía
e de puntuación. 

 Produción de frases co vocabulario e expresións aprendi-
das. (SB, p. 33-46)

 Interiorización de estratexias de escritura (Writing task): es-
cribir un guión para a visita a un centro educativo. (SB, p.
42)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (Look
at language): presentadores this, that, these, those, realiza-
ción dos exercicios propostos e corrección conxunta en cla-
se. (SB, p. 42)

 Elaboración dun poster: Project This is me!  Recompilación
de fotos e de información persoal para presentar en clase,
coa axuda dos coñecementos lingüísticos adquiridos ata a
data e seguindo as indicacións do modelo. (SB, pp. 44-45)

 A competencia matemática (CM)
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Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 CM1. Coñece, utiliza e relaciona os números na lingua es-
tranxeira.

 CM2. Obtén información de forma empírica.

 CM3. Resolve encrucillados, crebacabezas ou sopas de le-
tras.

 Comprensión do significado dos adverbios de frecuencia a
partir de gráficos e porcentaxes. (SB p.35)

 Realización de encrucillado e formación de palabras con le-
tras desordenadas. (WB p.95)
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Competencia en coñecemento e interacción co mundo físico (FMI)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 IMF1. Mostra interese por coñecer algúns elementos cultu-
rais ou xeográficos.

 --------

Procesamento de datos e competencia dixital (CD)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 CD1. Obten información relevante na Internet ou en outros
soportes sobre feitos ou fenómenos previamente delimita-
dos.

 CD2. Usa de forma guiada as tecnoloxías da información e
a comunicación para buscar información.

 Realización dos exercicios e tarefas propostas na zona onli-
ne para o alumno: Oxford Online Learning Zone.

 Uso de redes sociais, blogs de aula ou de grupo, para a
realización da tarefa en grupo.

 A competencia social e cidadá (Ourense)
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Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 SC1. Demostra interese por outras culturas.

 SC2. Relaciona a cultura da lingua estranxeira coas súa pro-
pia.

 SC3. Acepta e practica as normas de convivencia estableci-
das.

 SC4.  Traballa  en  parellas  e  grupos  aceptando seu  papel
nesas agrupacións.  

 Uso de exprecións adecuadas para reaccionar á pregunta:
Do you usually/ sometimes/often/ always…? (SB p. 35)

 Intercambio comunicativo sobre gustos e preferencias. (SB
p.37)

 Realización de suxestións utilizando as partículas espera-
das: How about…/ Let’s…/Shall we…/Whe don’t we…?
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Competencia cultural e artística (CA)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 CA1. Identificar algúns elementos culturais típicos de países
e culturas onde a lingua obxecto de aprendizaxe é falada.

 CA2. Demostra valores de iniciativa, creatividade de imaxi-
nación.

 CA3. Aprecia, goza e participa nas actividades relacionadas
coas biografías de personaxes famosos e interesantes para
súa idade.

 Comprensión de pequenos  textos  como actividade previa
para a práctica de aspectos diversos.  (SB p. 40)

 Presentación  dun  poster  (Project)  atractivo,  interesante  e
completo. (SB pp.44-45)

 
Aprender a aprender (AA)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 AA1. Utiliza o coñecemento de algúns aspectos formais do
código da lingua extranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonolo-
xía), en diferentes contextos de comunicación, como instru-
mento de aprendizaxe.

 AA2. Aplica os coñecementos do sistema lingüístico especí-
ficos da lingua extranxeira (fonéticos, léxicos, estruturais e
funcionais)  para que as producións de textos orais sexan
correctas.

 AA3. Identifica e xestiona algunhas estratexias utilizadas e
materiais  ofrecidos  polo  libro  de  texto  para  progresar  na
aprendizaxe.

 Interiorización das normas de uso de adverbios de frecuen-
cia. (SB, p.35)

 Interiorización das normas de uso de like +-ing/ noun. (SB,
p.37)

 Realización dos exercicios propostos e realizar a corrección
de forma conxunta na clase. (SB, pp. 35, 37)

 Consulta á sección de gramática, se é necesario. (SB, p.43;
WB p.92)

 Práctica  do  uso  dos  adverbios  de frecuencia  mediante  a
realización de exercicios do Workbook.  (WB, p. 25)

 Práctica do uso de like + -ing / noun mediante a realización
de exercicios do workbook. (WB p. 27)
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Autonomía e iniciativa persoal (AIP)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas

E
xc

el
en

te

B
oa

A
xe

ita
do

R
eg

ul
ar

 AIP1. Utiliza o coñecemento dalgúns aspectos formais do
código da lingua estranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonolo-
xía), en diferentes contextos de comunicación, como instru-
mento  de  autocorrección  das  producións  propias  e  para
comprender mellor as alleas.

 AIP2. Utiliza procesos de autoavaliación.

 AIP3. Utiliza as estratexias adecuadas para facilitar a conti-
nuidade da comunicación.

 AI4.  Comunícase oralmente participando
en conversacións e en simulacións so-
bre temas coñecidos ou traballados pre-
viamente.

 Identificación de vocabulario a partir do recoñecemento des-
te. (SB, p.33)

 Identificación de nomes de espazos para describir unha es-
cola nun texto. (SB, p.34)

 Interiorización dalgunhas expresións e consellos útiles para
facer suxestións e dar opinións. (SB, p.41)

 Realización das Review de forma autónoma.(SB p.46, WB
pp.30-31)

 Cumulative review Units 1-3 (WB,  p.31)
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UNIT 4 – EXTREMES

Competencia en comunicación lingüística (CL)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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CL1. ESCOITAR

 CL1.1. Recoñece e recorda as palabras clave dunha exposi-
ción oral dun tema específico coñecido.

 CL1.2.  Comprende a  idea xeral  de  textos  orais,  emitidos
cara a cara ou por medios audiovisuais sobre asuntos co-
tiáns, nos que se fala devagar e con claridade.

 CL1.3. Comprende as informacións específicas máis rele-
vantes de textos orais, emitidos cara a cara ou por medios
audiovisuais sobre asuntos cotiáns, nos que se fala devagar
e con claridade.

 Audición dun texto como corrección dos exercicios realiza-
dos. (SB pp.47, 49)

 Audición ou visionado dun vídeo sobre deportes extremos,
sobre Auckland e sobre como comprar un billete de tren.
(SB p. 47, p.53, p.55)

 Audición dun texto e identificación dos detalles para respon-
der preguntas. Realización de exercicios e revisión conxun-
ta. (SB p. 50)

 Audición dun avance metereolóxico, comprensión da infor-
mación e corrección de frases incorrectas. (SB, p. 58)

CL2. FALAR

 CL2.1. Reproduce a pronunciación, ritmo e acentuación da
lingua estranxeira.

 CL2.2. Produce un discurso comprensible e axeitado á in-
tención de comunicación.

 CL2.3. Produce textos cohesionados e coherentes.

 Realización dun intercambio comunicativo en grupo, sobre
as imaxes ou título de cada sesión, para identificar vocabu-
lario ou ideas coñecidas sobre o tema. (SB, pp. 47-58)

 Comparación de persoas, lugares e cousas. (SB, p.49)

 Comparación do tempo metereolóxico de tres lugares. (SB,
p.51)

CL3. CONVERSAR

 CL3.1. Reproduce as fórmulas habituais e culturais que se
empregan na comunicación interpersoal na aula.

 CL.3.2.  Comunícase  oralmente  participando  en  conver-
sacións e en simulacións sobre temas coñecidos ou traba-

 Expresión da opinión persoal empregando os adxectivos e
as expresións axeitadas segundo as preguntas formuladas.
(SB, pp. 47-58)
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llados previamente.

 CL3.3.Interactúa oralmente en lingua estranxeira co profe-
sorado ou cos compañeiros sobre temas de interese persoal
e tarefas de clase.

 Realización de diálogos como práctica da linguaxe funcional
presentada. (SB, p.55)

CL4. LER

 CL4.1. Recoñece a idea xeral de textos escritos adecuados
á idade, con apoio de elementos textuais e non textuais, so-
bre temas variados e outros relacionados con algunhas ma-
terias do currículo.

 CL4.2. Extrae información específica de textos escritos ade-
cuados á idade, con apoio de elementos textuais e non tex-
tuais,  sobre temas variados e outros relacionados con al-
gunhas materias do currículo.

 CL4.3 Ler textos de certa extensión apropiados á súa idade,
intereses e nivel de competencia con axuda do dicionario.

 Lectura dun texto sobre a descrición dun parque temático.
Realización  das  actividades  de comprensión  e  corrixir  de
forma conxunta na clase. (SB, pp.48-49)

 Lectura de imaxes e ampliación de vocabulario. Realizar as
actividades de comprensión e corrixir de forma conxunta na
clase.  (SB, pp. 47, 50,51,52)

 Identifica as características do tipo de texto estudado: des-
crición e comparación de lugares. (SB, pp. 56,58)

 Le unha lista de palabras relacionada co tema da unidade:
adjectives, weather. (SB, p. 57)

CL5. ESCRIBIR

 CL5.1. Escribe palabras respectando as regras de ortogra-
fía.

 CL5.2. Escribe frases coa orde sintagmática correcta.

 CL5.3. Redacta textos breves en diferentes soportes utili-
zando as estruturas, as funcións e o léxico adecuados, así
como algúns  elementos  básicos  de cohesión,  a  partir  de
modelos, e respectando as regras elementales de ortografía
e de puntuación. 

 Produción de frases comparando lugares, obxectos e per-
soas co vocabulario e expresións aprendidas. (SB, pp. 47-
58)

 Interiorización de estratexias de escritura (Writing task): es-
cribir unha comparación de tres lugares, recomendando un.
(SB, p. 56)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (Look
at language): uso de conectores, realización dos exercicios
propostos e corrección conxunta en clase. (SB, p. 56)

 Elaboración dunha tarefa escrita aplicando os novos coñe-
cementos lingüísticos adquiridos na unidade: comparativo e
superlativo. (SB, p. 58)

 A competencia matemática (CM)
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Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 CM1. Coñece, utiliza e relaciona os números na lingua es-
tranxeira.

 CM2. Obtén información de forma empírica.

 CM3. Resolve encrucillados, crebacabezas ou sopas de le-
tras.

 Asociación de valores en relación co significado das fotos.
(SB pp.47, 49)

 Interiorización de información a partir das Grammar anima-
tions. (SB pp. 49, 51)
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Competencia en coñecemento e interacción co mundo físico (FMI)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 IMF1. Mostra interese por coñecer algúns elementos cultu-
rais ou xeográficos.

 --------

Procesamento de datos e competencia dixital (CD)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 CD1. Obten información relevante na Internet ou en outros
soportes sobre feitos ou fenómenos previamente delimita-
dos.

 CD2. Usa de forma guiada as tecnoloxías da información e
a comunicación para buscar información.

 Realización dos exercicios e tarefas propostas na zona onli-
ne para o alumno: Oxford Online Learning Zone.

 Uso de redes sociais, blogs de aula ou de grupo, para a
realización da tarefa en grupo.

 A competencia social e cidadá (Ourense)
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 SC1. Demostra interese por outras culturas.

 SC2. Relaciona a cultura da lingua estranxeira coas súa pro-
pia.

 SC3. Acepta e practica as normas de convivencia estableci-
das.

 SC4.  Traballa  en  parellas  e  grupos  aceptando seu  papel
nesas agrupacións.  

 Comparación de lugares, persoas e cousas (SB p. 49)

 Intercambio comunicativo para comentar o tempo atmosféri-
co (SB p.51)

 Comprensión da diferencia de significados entre as verbas
journey, trip, travel and ride. (SB p. 52)
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Competencia cultural e artística (CA)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
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 CA1. Identificar algúns elementos culturais típicos de países
e culturas onde a lingua obxecto de aprendizaxe é falada.

 CA2. Demostra valores de iniciativa, creatividade de imaxi-
nación.

 CA3. Aprecia, goza e participa nas actividades relacionadas
coas biografías de personaxes famosos e interesantes para
súa idade.

 Comprensión de pequenos  textos  como actividade previa
para a práctica de aspectos diversos.  (SB p. 53)

 
Aprender a aprender (AA)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 AA1. Utiliza o coñecemento de algúns aspectos formais do
código da lingua extranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonolo-
xía), en diferentes contextos de comunicación, como instru-
mento de aprendizaxe.

 AA2. Aplica os coñecementos do sistema lingüístico especí-
ficos da lingua extranxeira (fonéticos, léxicos, estruturais e
funcionais)  para que as producións de textos orais sexan
correctas.

 AA3. Identifica e xestiona algunhas estratexias utilizadas e
materiais  ofrecidos  polo  libro  de  texto  para  progresar  na
aprendizaxe.

 Observación e interiorización das normas de uso dos com-
parativos. Diferenciar entre os adxectivos curtos, longos e
irregulares. (SB, p. 49)

 Observación e interiorización das normas de uso os superla-
tivos. Diferenciar entre os adxectivos curtos, longos e irregu-
lares. (SB, p. 51)

 Realización os exercicios propostos e corrección de forma
conxunta en clase. (SB, pp. 49,51)

Autonomía e iniciativa persoal (AIP)
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Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
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 AIP1. Utiliza o coñecemento dalgúns aspectos formais do
código da lingua estranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonolo-
xía), en diferentes contextos de comunicación, como instru-
mento  de  autocorrección  das  producións  propias  e  para
comprender mellor as alleas.

 AIP2. Utiliza procesos de autoavaliación.

 AIP3. Utiliza as estratexias adecuadas para facilitar a conti-
nuidade da comunicación.

 AI4. Se Comunica oralmente participando en conversas e
en simulacións sobre temas coñecidos ou traballados pre-
viamente.

 Identificación de vocabulario a partir da observación de foto-
grafías. (SB, p.47, 2, 126)

 Identificación nun texto de adxectivos para describir lugares.
(SB, p.48)

 Interiorización dalgunhas expresións: Confusing words (SB,
p. 52)

 Realización os exercicios propostos e corrección de forma
conxunta en clase. (SB, pp. 49,51)

 Consulta a sección de gramática, se é preciso. (SB p.57,
WB p.96)

 Cumulative review Units 1-4 (WB p.39)
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UNIT 5 – THAT’S DIFFERENT

Competencia en comunicación lingüística (CL)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
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CL1. ESCOITAR

 CL1.1. Recoñece e recorda as palabras clave dunha exposi-
ción oral dun tema específico coñecido.

 CL1.2.  Comprende a  idea xeral  de  textos  orais,  emitidos
cara a cara ou por medios audiovisuais sobre asuntos co-
tiáns, nos que se fala devagar e con claridade.

 CL1.3. Comprende as informacións específicas máis rele-
vantes de textos orais, emitidos cara a cara ou por medios
audiovisuais sobre asuntos cotiáns, nos que se fala devagar
e con claridade.

 Audición dun texto co fin de ordenar unhas imaxes e poder
responder preguntas. (SB p.63)

 Audición e comprensión de videos para localizar e ampliar
información relativa á unidade. (SB pp.59, 65, 67)

 Audición de conversacións telefónicas de forma comprensi-
va. (SB páx. 67)

 Audición de chamadas telefónicas e tomar nota das men-
saxes a transmitir. Realización de exercicios e revisión con-
xunta. (SB p. 67)

CL2. FALAR

 CL2.1. Reproduce a pronunciación, ritmo e acentuación da
lingua estranxeira.

 CL2.2. Produce un discurso comprensible e axeitado á in-
tención de comunicación.

 CL2.3. Produce textos cohesionados e coherentes.

 Realización dun intercambio  comunicativo  por  parellas  ou
en pequeno grupo, sobre as imaxes ou título de cada se-
sión, para identificar vocabulario ou ideas coñecidas sobre o
tema. (SB, pp. 59-70)

 Expresa a opinión persoal a partir  das preguntas formula-
das.(SB, pp. 59-70)

CL3. CONVERSAR

 CL3.1. Reproduce as fórmulas habituais e culturais que se
empregan na comunicación interpersoal na aula.

 CL.3.2.  Comunícase  oralmente  participando  en  conver-

 Explicación dunha historia a partir da observación dunha tira
cómica. (SB p.66) 
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sacións e en simulacións sobre temas coñecidos ou traba-
llados previamente.

 CL3.3.Interactúa oralmente en lingua estranxeira co profe-
sorado ou cos compañeiros sobre temas de interese persoal
e tarefas de clase.

 Intercambio de diálogos e conversas telefónicas a partir de
modelos.(SB p.67)

 Lectura de opinións sobre fotografías. Análise comprensiva
da linguaxe e asociación do comentario coa fotografía. (SB
p.60)

CL4. LER

 CL4.1. Recoñece a idea xeral de textos escritos adecuados
á idade, con apoio de elementos textuais e non textuais, so-
bre temas variados e outros relacionados con algunhas ma-
terias do currículo.

 CL4.2. Extrae información específica de textos escritos ade-
cuados á idade, con apoio de elementos textuais e non tex-
tuais,  sobre temas variados e outros relacionados con al-
gunhas materias do currículo.

 CL4.3 Ler textos de certa extensión apropiados á súa idade,
intereses e nivel de competencia con axuda do dicionario.

 Capta o significado xeral do texto e realiza as actividades de
comprensión. Corrección de forma conxunta en clase.  (SB,
pp. 64-65)

 Interpretación da linguaxe gráfica e tradución á linguaxe fala-
da ou escrita. (SB p.66)

 Identifica as características do tipo de texto estudado: descri-
ción dunha imaxe.

 Lectura dun texto describindo unha imaxe. Comprensión das
partículas usadas para dar exemplos.  (SB, p. 69)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da uni-
dade: action verbs and adventure equipment. (SB, p. 69)

CL5. ESCRIBIR

 CL5.1. Escribe palabras respectando as regras de ortogra-
fía.

 CL5.2. Escribe frases coa orde sintagmática correcta.

 CL5.3. Redacta textos breves en diferentes soportes utili-
zando as estruturas, as funcións e o léxico adecuados, así
como algúns  elementos  básicos  de cohesión,  a  partir  de
modelos, e respectando as regras elementales de ortografía
e de puntuación. 

 Produción de frases, preguntas e respostas, sobre as ac-
cións que se están a realizar neste momento co vocabulario
e expresións aprendidas. (SB, p. 61)

 Elaboración dun texto sobre o que habitualmente hai cada
un durante o fin de semana. (SB, p. 63)

 Redacción de frases sobre o tipo de música preferida se-
guindo un modelo dado. (SB p.65)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (wri-
ting task): puntuación e uso de conectores, realizar os exer-
cicios propostos e corrección conxunta en clase. (SB, p. 69)

 Elaboración dunha tarefa escrita: My favourite hobbies, se-
guindo  unha  guia  e  unha  correcta  planificación  do  texto.
Aplica  os  novos  coñecementos  lingüísticos  adquiridos  na
unidade. (SB, p. 68)

 A competencia matemática (CM)
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Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
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 CM1. Coñece, utiliza e relaciona os números na lingua es-
tranxeira.

 CM2. Obtén información de forma empírica.

 CM3. Resolve encrucillados, crebacabezas ou sopas de le-
tras.

 Secuenciación do acontecido nunha liña do tempo. Diferen-
cia now, at the moment, usually, sometimes. (SB p.63)
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Competencia en coñecemento e interacción co mundo físico (FMI)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 IMF1. Mostra interese por coñecer algúns elementos cultu-
rais ou xeográficos.

 --------

Procesamento de datos e competencia dixital (CD)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 CD1. Obten información relevante na Internet ou en outros
soportes sobre feitos ou fenómenos previamente delimita-
dos.

 CD2. Usa de forma guiada as tecnoloxías da información e
a comunicación para buscar información.

 Realización dos exercicios e tarefas propostas na zona onli-
ne para o alumno: Oxford Online Learning Zone.

 Uso de redes sociais, blogs de aula ou de grupo, para a
realización da tarefa en grupo.

 A competencia social e cidadá (Ourense)
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Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 SC1. Demostra interese por outras culturas.

 SC2. Relaciona a cultura da lingua estranxeira coas súa pro-
pia.

 SC3. Acepta e practica as normas de convivencia estableci-
das.

 SC4.  Traballa  en  parellas  e  grupos  aceptando seu  papel
nesas agrupacións.  

 Identificación de vocabulario a partir de imaxes. (SB, pp.59,
60, 61)

 Identificación de vocabulario en contexto. (SB, p.60-61)

 Asociación de vocabulario coa súa definición. (SB p.62)

 Interiorización dalgunhas expresións e consellos útiles: false
friends. (SB, p.67)

 Estudo  e  aprendizaxe  do  cadro-resumen  sobre  functional
language: Having a phone conversation. (SB, p.67)
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Competencia cultural e artística (CA)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 CA1. Identificar algúns elementos culturais típicos de países
e culturas onde a lingua obxecto de aprendizaxe é falada.

 CA2. Demostra valores de iniciativa, creatividade de imaxi-
nación.

 CA3. Aprecia, goza e participa nas actividades relacionadas
coas biografías de personaxes famosos e interesantes para
súa idade.

 Comprensión de pequenos  textos  como actividade previa
para a práctica de aspectos diversos.  (SB p. 60)

 Elaboración  e  interpretación  dunha  historia  interesante  a
partir de debuxos dunha tira cómica.(SB p.66)

 
Aprender a aprender (AA)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 AA1. Utiliza o coñecemento de algúns aspectos formais do
código da lingua extranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonolo-
xía), en diferentes contextos de comunicación, como instru-
mento de aprendizaxe.

 AA2. Aplica os coñecementos do sistema lingüístico especí-
ficos da lingua extranxeira (fonéticos, léxicos, estruturais e
funcionais)  para que as producións de textos orais sexan
correctas.

 AA3. Identifica e xestiona algunhas estratexias utilizadas e
materiais  ofrecidos  polo  libro  de  texto  para  progresar  na
aprendizaxe.

 Identificación das características e exprecións habituais nun
texto descritivo. (SB p. 68)

 Reprodución de conversas telefónicas a partir do uso da lin-
guaxe funcional presentado.(SB p.67)

Autonomía e iniciativa persoal (AIP)
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Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 AIP1. Utiliza o coñecemento dalgúns aspectos formais do
código da lingua estranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonolo-
xía), en diferentes contextos de comunicación, como instru-
mento  de  autocorrección  das  producións  propias  e  para
comprender mellor as alleas.

 AIP2. Utiliza procesos de autoavaliación.

 AIP3. Utiliza as estratexias adecuadas para facilitar a conti-
nuidade da comunicación.

 AI4. Comunícase oralmente participando en conversas e en
simulacións sobre temas coñecidos ou traballados previa-
mente.

 Lectura do language summary e do vocabulary reference se
é preciso. (SB p.69, WB p.102)

 Consulta da Grammar reference se é preciso. (SB p.100)

 Review Unit 5, SB p. 70; WB pp.46-47

 Cumulative review Units 1-5 (WB p.47)
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UNIT 6 – STREET LIFE

Competencia en comunicación lingüística (CL)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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CL1. ESCOITAR

 CL1.1. Recoñece e recorda as palabras clave dunha exposi-
ción oral dun tema específico coñecido.

 CL1.2.  Comprende a  idea xeral  de  textos  orais,  emitidos
cara a cara ou por medios audiovisuais sobre asuntos co-
tiáns, nos que se fala devagar e con claridade.

 CL1.3. Comprende as informacións específicas máis rele-
vantes de textos orais, emitidos cara a cara ou por medios
audiovisuais sobre asuntos cotiáns, nos que se fala devagar
e con claridade.

 Audición e comprensión de videos para localizar e ampliar
información relativa á unidade. (SB pp. 71, 77, 79)

 Audición dun texto co fin responder preguntas. (SB p. 74)

 Audición de conversacións (nun restaurante, durante unhas
vacacións, etc.) de forma comprensiva. (SB páx. 79, 84)

 Realización dun ditado. (SB p. 79)

 Audición co fin de comprobar respostas. (SB p. 80)

CL2. FALAR

 CL2.1. Reproduce a pronunciación, ritmo e acentuación da
lingua estranxeira.

 CL2.2. Produce un discurso comprensible e axeitado á in-
tención de comunicación.

 CL2.3. Produce textos cohesionados e coherentes.

 Expresión da opinión persoal a partir das preguntas formula-
das. (SB pp. 71-84)

 Descrición de imaxes. (SB p. 76)

 Escoita e reprodución da pronuncia de palabras co son /ʃ/.
(SB p. 79)

 Identificación de diferenzas entre dúas imaxes. (SB p. 84)

CL3. CONVERSAR

 CL3.1. Reproduce as fórmulas habituais e culturais que se
empregan na comunicación interpersoal na aula.

 CL.3.2.  Comunícase  oralmente  participando  en  conver-

 Realización dun intercambio  comunicativo  por  parellas  ou
en pequeno grupo, sobre as imaxes ou título de cada se-
sión, para identificar vocabulario ou ideas coñecidas sobre o
tema. (SB pp. 71-84)
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sacións e en simulacións sobre temas coñecidos ou traba-
llados previamente.

 CL3.3.Interactúa oralmente en lingua estranxeira co profe-
sorado ou cos compañeiros sobre temas de interese persoal
e tarefas de clase.

 Intercambio de diálogos e conversacións a partir de mode-
los. (SB p. 79)

 Interiorización  dos  cadros  con  linguaxe  útil  e  consellos
(Functional language: Ordering in a restaurant; identificación
dalgúns false friends: Learn it!; Say it!; Language summary)
e realización de exercicios para practicalos. (SB pp. 71-84)

CL4. LER

 CL4.1. Recoñece a idea xeral de textos escritos adecuados
á idade, con apoio de elementos textuais e non textuais, so-
bre temas variados e outros relacionados con algunhas ma-
terias do currículo.

 CL4.2. Extrae información específica de textos escritos ade-
cuados á idade, con apoio de elementos textuais e non tex-
tuais,  sobre temas variados e outros relacionados con al-
gunhas materias do currículo.

 CL4.3 Ler textos de certa extensión apropiados á súa idade,
intereses e nivel de competencia con axuda do dicionario.

 Lectura de textos sobre alimentación e análise comprensiva
da linguaxe. (SB p. 72)

 Comprensión do significado xeral do texto, e realización das
actividades de comprensión. Corrección de forma conxunta
en clase.  (SB pp. 76-77)

 Interpretación da linguaxe gráfica e tradución á linguaxe fa-
lada ou escrita. (SB p. 78-79)

 Identificación das características do tipo de texto estudado:
unha receita de cociña. (SB p. 80)

 Lectura dun texto dando instrucións sobre a elaboración dun
prato. Comprensión das expresións usadas para secuenciar.
(SB p. 80)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da uni-
dade: food, at the market. (SB p. 81)

CL5. ESCRIBIR

 CL5.1. Escribe palabras respectando as regras de ortogra-
fía.

 CL5.2. Escribe frases coa orde sintagmática correcta.

 CL5.3. Redacta textos breves en diferentes soportes utili-
zando as estruturas, as funcións e o léxico adecuados, así
como algúns  elementos  básicos  de cohesión,  a  partir  de
modelos, e respectando as regras elementales de ortografía
e de puntuación. 

 Elaboración de frases sobre as normas na casa e na escola.
(SB p. 73)

 Produción de frases, preguntas e respostas, co vocabulario
e exprecións aprendidas. (SB p. 75, 79)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (wri-
ting task): puntuación e uso de secuenciadores, realización
dos  exercicios  propostos e corrección conxunta en clase.
(SB p. 80)

 Elaboración dunha tarefa escrita:  A recipe, seguindo unha
guía e unha correcta planificación do texto e aplicando os
novos  coñecementos  lingüísticos  adquiridos  na  unidade.
(SB p. 80)
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 Elaboración dun folleto sobre nosa cidade: Group Project –
This is where we live! (SB pp. 82-84)

 A competencia matemática (CM)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 CM1. Coñece, utiliza e relaciona os números na lingua es-
tranxeira.

 CM2. Obtén información de forma empírica.

 CM3. Resolve encrucillados, crebacabezas ou sopas de le-
tras.

 Identificación de vocabulario en contexto. (SB p. 72, 76)

 Interiorización do concepto de countable and uncountable
nouns. (SB p. 75)

 Asociación de vocabulario coa súa definición. (SB p. 76)

 Uso adecuado de exprecións numéricas. (SB p. 79)

 Realización de crebacabezas e encrucillados. (WB p. 107)

Competencia en coñecemento e interacción co mundo físico (FMI)
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Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 IMF1. Mostra interese por coñecer algúns elementos cultu-
rais ou xeográficos.

 Lectura dun texto sobre street art (SB p.76-77)

 Lectura dun texto sobre arte e deseño (SB p. 128)

Procesamento de datos e competencia dixital (CD)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 CD1. Obten información relevante na Internet ou en outros
soportes sobre feitos ou fenómenos previamente delimita-
dos.

 CD2. Usa de forma guiada as tecnoloxías da información e
a comunicación para buscar información.

 Realización dos exercicios e tarefas propostas na zona onli-
ne para o alumno: Oxford Online Learning Zone.

 Uso de redes sociais, blogs de aula ou de grupo, para a
realización da tarefa en grupo.

 A competencia social e cidadá (Ourense)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 SC1. Demostra interese por outras culturas.

 SC2. Relaciona a cultura da lingua estranxeira coas súa pro-
pia.

 SC3. Acepta e practica as normas de convivencia estableci-
das.

 SC4.  Traballa  en  parellas  e  grupos  aceptando seu  papel
nesas agrupacións.  

 Interiorización  dos  cadros  con  linguaxe  útil  e  consellos
(Functional language: Ordering in a restaurant; identificación
dalgúns false friends: Learn it!; Say it!; Language summary)
e realización de exercicios para practicalos. (SB pp. 71-84)

 Lectura dun texto sobre street art (SB p.76-77)

 Intercambio  de  diálogos  e  conversacións  a  partir  de
modelos. (SB p. 79)

 Elaboración dun folleto sobre nosa cidade: Group Project –
This is where we live! (SB pp. 82-84)
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Competencia cultural e artística (CA)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 CA1. Identificar algúns elementos culturais típicos de países
e culturas onde a lingua obxecto de aprendizaxe é falada.

 CA2. Demostra valores de iniciativa, creatividade de imaxi-
nación.

 CA3. Aprecia, goza e participa nas actividades relacionadas
coas biografías de personaxes famosos e interesantes para
súa idade.

 Lectura dun texto sobre street art (SB p.76-77)

 Elaboración dun folleto sobre nosa cidade: Group Project –
This is where we live! (SB pp. 82-84)

 Lectura dun texto sobre arte e deseño (SB p. 128)

 
Aprender a aprender (AA)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
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 AA1. Utiliza o coñecemento de algúns aspectos formais do
código da lingua extranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonolo-
xía), en diferentes contextos de comunicación, como instru-
mento de aprendizaxe.

 AA2. Aplica os coñecementos do sistema lingüístico especí-
ficos da lingua extranxeira (fonéticos, léxicos, estruturais e
funcionais)  para que as producións de textos orais sexan
correctas.

 AA3. Identifica e xestiona algunhas estratexias utilizadas e
materiais  ofrecidos  polo  libro  de  texto  para  progresar  na
aprendizaxe.

 Interiorización  dos  cadros  con  linguaxe  útil  e  consellos
(Functional language: Ordering in a restaurant; identificación
dalgúns false friends: Learn it!; Say it!; Language summary)
e realización de exercicios para practicalos. (SB pp. 71-84).

 Identificación das características do tipo de texto estudado:
unha receita de cociña. (SB p. 80)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (wri-
ting task): puntuación e uso de secuenciadores, realización
dos exercicios  propostos  e  corrección  conxunta  en clase.
(SB p. 80)

Autonomía e iniciativa persoal (AIP)
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Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 AIP1. Utiliza o coñecemento dalgúns aspectos formais do
código da lingua estranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonolo-
xía), en diferentes contextos de comunicación, como instru-
mento  de  autocorrección  das  producións  propias  e  para
comprender mellor as alleas.

 AIP2. Utiliza procesos de autoavaliación.

 AIP3. Utiliza as estratexias adecuadas para facilitar a conti-
nuidade da comunicación.

 AI4.  Comunícase oralmente participando
en conversacións e en simulacións so-
bre temas coñecidos ou traballados pre-
viamente.

 Lectura do language summary e do vocabulary reference se
é preciso. (SB p. 81, WB p.106)

 Consulta da Grammar reference se é preciso. (SB p.104)

 Review Unit 6, SB p. 84; WB pp. 54-55

 Cumulative review Units 1-6, WB p. 55
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UNIT 7 – APPEARANCES

Competencia en comunicación lingüística (CL)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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CL1. ESCOITAR

 CL1.1. Recoñece e recorda as palabras clave dunha exposi-
ción oral dun tema específico coñecido.

 CL1.2.  Comprende a  idea xeral  de  textos  orais,  emitidos
cara a cara ou por medios audiovisuais sobre asuntos co-
tiáns, nos que se fala devagar e con claridade.

 CL1.3. Comprende as informacións específicas máis rele-
vantes de textos orais, emitidos cara a cara ou por medios
audiovisuais sobre asuntos cotiáns, nos que se fala devagar
e con claridade.

 Audición e comprensión de videos para localizar e ampliar
información relativa á unidade. (SB pp. 85, 91, 93)

 Escoita dun texto co fin de completar un cadro e responder
preguntas. (SB p. 88)

 Audición de conversas (nunha tenda de roupa, nun centro
deportivo, etc.) de maneira comprensiva. (SB pp. 92-93, 96)

 Audición co fin de comprobar respostas. (SB p. 86, 89, 90,
93)

CL2. FALAR

 CL2.1. Reproduce a pronunciación, ritmo e acentuación da
lingua estranxeira.

 CL2.2. Produce un discurso comprensible e axeitado á in-
tención de comunicación.

 CL2.3. Produce textos cohesionados e coherentes.

 Expresión da opinión persoal a partir das preguntas formula-
das. (SB pp. 85-96)

 Descrición de imaxes. (SB p. 85, 88)

 Interiorización  dos  cadros  con  linguaxe  útil  e  consellos
(Functional language: Shopping for clothes; Learn it!; say it!;
Language  summary)  e  realización  de  exercicios  para  os
practicar. (SB pp. 85-96)

 Escoita, discriminación e reprodución da pronuncia de pala-
bras cos sons /ʊ/ e /u:/. (SB p. 91)

CL3. CONVERSAR

 CL3.1. Reproduce as fórmulas habituais e culturais que se
empregan na comunicación interpersoal na aula.

 Realización dun intercambio comunicativo en parellas ou en
pequeno grupo, sobre as imaxes ou título de cada sesión,
para  identificar  vocabulario  ou  ideas  coñecidas  sobre  o
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 CL.3.2.  Comunícase  oralmente  participando  en  conver-
sacións e en simulacións sobre temas coñecidos ou traba-
llados previamente.

 CL3.3.Interactúa oralmente en lingua estranxeira co profe-
sorado ou cos compañeiros sobre temas de interese persoal
e tarefas de clase.

tema. (SB pp. 85-96)

 Intercambio de diálogos e conversas a partir  de modelos.
(SB p. 93)

 Interiorización  dos  cadros  con  linguaxe  útil  e  consellos
(Functional language: Shopping for clothes; Learn it!; say it!;
Language  summary)  e  realización  de  exercicios  para  os
practicar. (SB pp. 85-96)

CL4. LER

 CL4.1. Recoñece a idea xeral de textos escritos adecuados
á idade, con apoio de elementos textuais e non textuais, so-
bre temas variados e outros relacionados con algunhas ma-
terias do currículo.

 CL4.2. Extrae información específica de textos escritos ade-
cuados á idade, con apoio de elementos textuais e non tex-
tuais,  sobre temas variados e outros relacionados con al-
gunhas materias do currículo.

 CL4.3 Ler textos de certa extensión apropiados á súa idade,
intereses e nivel de competencia con axuda do dicionario.

 Lectura de textos sobre roupa e análise comprensiva da lin-
guaxe. (SB p. 86)

 Comprensión do significado xeral do texto sobre un centro
espacial e realización das actividades de comprensión. Co-
rrección de forma conxunta en clase.  (SB pp. 90-91)

 Interpretación da linguaxe gráfica e tradución á linguaxe fa-
lada ou escrita. (SB p. 92)

 Identificación das características do tipo de texto estudado:
descrición do primeiro día na escola. (SB p. 94)

 Lectura dun texto describindo o primeiro día na escola. Inte-
riorización da orde correcta dos adxectivos.  (SB p. 94)

 Conclusión dun texto sobre o sistema solar e realización de
actividades de comprensión. (SB p. 129)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da uni-
dade: clothes, general appearance. (SB p. 81)

CL5. ESCRIBIR

 CL5.1. Escribe palabras respectando as regras de ortogra-
fía.

 CL5.2. Escribe frases coa orde sintagmática correcta.

 CL5.3. Redacta textos breves en diferentes soportes utili-
zando as estruturas, as funcións e o léxico adecuados, así
como algúns  elementos  básicos  de cohesión,  a  partir  de
modelos, e respectando as regras elementales de ortografía
e de puntuación. 

 Elaboración de frases sobre feitos ou accións pasadas. (SB p.
87, 89)

 Produción  de  frases  co  vocabulario  e  expresións  aprendidas.
(SB p. 88)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (wri-
ting task): puntuación e uso correcto da orde e os adxecti-
vos, realización dos exercicios propostos e corrección con-
xunta en clase. (SB p. 94)
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 A competencia matemática (CM)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 CM1. Coñece, utiliza e relaciona os números na lingua es-
tranxeira.

 CM2. Obtén información de forma empírica.

 CM3. Resolve encrucillados, crebacabezas ou sopas de le-
tras.

 Uso adecuado de exprecións numéricas. (SB p. 86, 88, 93)

 Asociación de vocabulario coa súa definición. (SB p. 90)

 Identificación de vocabulario en contexto. (SB p. 93)

 Realización de crebacabezas e encrucillados. (WB p. 111)
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Competencia en coñecemento e interacción co mundo físico (FMI)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas

E
xc

el
en

te
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oa

A
xe

ita
do

R
eg

ul
ar

 IMF1. Mostra interese por coñecer algúns elementos cultu-
rais ou xeográficos.

 Comprensión do significado xeral do texto sobre un centro
espacial  e  realización  das  actividades  de  comprensión.
Corrección de forma conxunta en clase.  (SB pp. 90-91)

 Conclusión dun texto sobre o sistema solar e realización de
actividades de comprensión. (SB p. 129)

Procesamento de datos e competencia dixital (CD)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas

E
xc

el
en

te

B
oa

A
xe

ita
do

R
eg

ul
ar

 CD1. Obten información relevante na Internet ou en outros
soportes sobre feitos ou fenómenos previamente delimita-
dos.

 CD2. Usa de forma guiada as tecnoloxías da información e
a comunicación para buscar información.

 Realización dos exercicios e tarefas propostas na zona onli-
ne para o alumno: Oxford Online Learning Zone.

 Uso de redes sociais, blogs de aula ou de grupo, para a
realización da tarefa en grupo.

 A competencia social e cidadá (Ourense)
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Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas

E
xc
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en

te

B
oa

A
xe

ita
do

R
eg

ul
ar

 SC1. Demostra interese por outras culturas.

 SC2. Relaciona a cultura da lingua estranxeira coas súa pro-
pia.

 SC3. Acepta e practica as normas de convivencia estableci-
das.

 SC4.  Traballa  en  parellas  e  grupos  aceptando seu  papel
nesas agrupacións.  

 Interiorización  dos  cadros  con  linguaxe  útil  e  consellos
(Functional language: Shopping for clothes; Learn it!; say it!;
Language  summary)  e  realización  de  exercicios  para  os
practicar. (SB pp. 85-96

 Intercambio de diálogos e conversas a partir  de modelos.
(SB p. 93)
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Competencia cultural e artística (CA)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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xc
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ar

 CA1. Identificar algúns elementos culturais típicos de países
e culturas onde a lingua obxecto de aprendizaxe é falada.

 CA2. Demostra valores de iniciativa, creatividade de imaxi-
nación.

 CA3. Aprecia, goza e participa nas actividades relacionadas
coas biografías de personaxes famosos e interesantes para
súa idade.

 Escoita de conversas (nunha tenda de roupa, nun centro de-
portivo, etc.) de forma comprensiva. (SB pp. 92-93, 96)

 Interpretación da linguaxe gráfica e tradución á linguaxe fa-
lada ou escrita. (SB p. 92)

 
Aprender a aprender (AA)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 AA1. Utiliza o coñecemento de algúns aspectos formais do
código da lingua extranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonolo-
xía), en diferentes contextos de comunicación, como instru-
mento de aprendizaxe.

 AA2. Aplica os coñecementos do sistema lingüístico especí-
ficos da lingua extranxeira (fonéticos, léxicos, estruturais e
funcionais)  para que as producións de textos orais sexan
correctas.

 AA3. Identifica e xestiona algunhas estratexias utilizadas e
materiais  ofrecidos  polo  libro  de  texto  para  progresar  na
aprendizaxe.

 Interiorización  dos  cadros  con  linguaxe  útil  e  consellos
(Functional language: Shopping for clothes; Learn it!; say it!;
Language  summary)  e  realización  de  exercicios  para  os
practicar. (SB pp. 85-96)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (wri-
ting task): puntuación e uso correcto da orde e os adxecti-
vos, realización dos exercicios propostos e corrección con-
xunta en clase. (SB p. 94)

 Interiorización dalgunhas expresións e consellos útiles:  on / for
sale; in the sale. (SB p. 93)

 Estudo  do  cadro-resumo sobre  functional  language:  Sho-
pping for clothes. (SB p. 93)
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Autonomía e iniciativa persoal (AIP)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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ar

 AIP1. Utiliza o coñecemento dalgúns aspectos formais do
código da lingua estranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonolo-
xía), en diferentes contextos de comunicación, como instru-
mento  de  autocorrección  das  producións  propias  e  para
comprender mellor as alleas.

 AIP2. Utiliza procesos de autoavaliación.

 AIP3. Utiliza as estratexias adecuadas para facilitar a conti-
nuidade da comunicación.

 AI4.  Comunícase oralmente participando
en conversacións e en simulacións so-
bre temas coñecidos ou traballados pre-
viamente.

 Intercambio de diálogos e conversas a partir  de modelos.
(SB p. 93)

 Lectura do language summary e do vocabulary reference se
é preciso. (SB p. 95, WB p.110)

 Consulta da Grammar reference se é preciso. (SB p.108)

 Review Unit 7, SB p. 96; WB pp. 62-63

 Cumulative review Units 1-7, WB p. 63
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UNIT 8 – PEOPLE AND PLACES

Competencia en comunicación lingüística (CL)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas

E
xc

el
en

te

B
oa

A
xe
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do

R
eg
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ar

CL1. ESCOITAR

 CL1.1. Recoñece e recorda as palabras clave dunha exposi-
ción oral dun tema específico coñecido.

 CL1.2.  Comprende a  idea xeral  de  textos  orais,  emitidos
cara a cara ou por medios audiovisuais sobre asuntos co-
tiáns, nos que se fala devagar e con claridade.

 CL1.3. Comprende as informacións específicas máis rele-
vantes de textos orais, emitidos cara a cara ou por medios
audiovisuais sobre asuntos cotiáns, nos que se fala devagar
e con claridade.

 Audición e comprensión de videos para localizar e ampliar
información relativa á unidade. (SB pp. 97, 103, 105)

 Audición dun texto co fin responder preguntas. (SB p. 100)

 Escoita de instrucións para ir dun punto dunha poboación á
outro de forma comprensiva. (SB p. 105)

 Realización dun ditado. (SB p. 101)

CL2. FALAR

 CL2.1. Reproduce a pronunciación, ritmo e acentuación da
lingua estranxeira.

 CL2.2. Produce un discurso comprensible e axeitado á in-
tención de comunicación.

 CL2.3. Produce textos cohesionados e coherentes.

 Expresión da opinión persoal a partir das preguntas formula-
das. (SB pp. 97-109)

 Descrición de imaxes. (SB p. 97)

 Identificación de diferenzas entre dúas imaxes. (SB p. 97)

 Escoita e reprodución da pronuncia de algunos consonant
clusters en posición inicial: sn-, st-, sp-, sw-. (SB p. 105)

CL3. CONVERSAR

 CL3.1. Reproduce as fórmulas habituais e culturais que se
empregan na comunicación interpersoal na aula.

 CL.3.2.  Comunícase  oralmente  participando  en  conver-
sacións e en simulacións sobre temas coñecidos ou traba-

 Realización dun intercambio  comunicativo  por  parellas  ou
en pequeno grupo, sobre as imaxes ou título de cada se-
sión, para identificar vocabulario ou ideas coñecidas sobre o
tema. (SB pp. 97-109)

 Intercambio de diálogos e conversacións a partir de mode-
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llados previamente.

 CL3.3.Interactúa oralmente en lingua estranxeira co profe-
sorado ou cos compañeiros sobre temas de interese persoal
e tarefas de clase.

los. (SB p. 105)

 Interiorización  dos  cadros  con  linguaxe  útil  e  consellos
(Functional language: Asking and giving directions; identifi-
cación de algunos false friends; Learn it!; say it!; Language
summary) e realización de exercicios para practicarlos. (SB
pp. 97-109).

CL4. LER

 CL4.1. Recoñece a idea xeral de textos escritos adecuados
á idade, con apoio de elementos textuais e non textuais, so-
bre temas variados e outros relacionados con algunhas ma-
terias do currículo.

 CL4.2. Extrae información específica de textos escritos ade-
cuados á idade, con apoio de elementos textuais e non tex-
tuais,  sobre temas variados e outros relacionados con al-
gunhas materias do currículo.

 CL4.3 Ler textos de certa extensión apropiados á súa idade,
intereses e nivel de competencia con axuda do dicionario.

 Lectura de textos sobre persoas e/ou lugares e análise com-
prensiva da linguaxe. (SB p. 98, 106)

 Comprensión do significado xeral do texto, e realización das
actividades de comprensión. Corrección de forma conxunta
en clase.  (SB pp. 102-103)

 Interpretación da linguaxe gráfica e tradución á linguaxe fa-
lada ou escrita. (SB p. 104)

 Identificación das características do tipo de texto estudado:
unha biografía. (SB p. 106)

 Lectura dun texto biográfico e interiorización do uso de pre-
posicións nas exprecións temporais.  (SB p. 106)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da uni-
dade: landscape places; places in town. (SB p. 107)

CL5. ESCRIBIR

 CL5.1. Escribe palabras respectando as regras de ortogra-
fía.

 CL5.2. Escribe frases coa orde sintagmática correcta.

 CL5.3. Redacta textos breves en diferentes soportes utili-
zando as estruturas, as funcións e o léxico adecuados, así
como algúns  elementos  básicos  de cohesión,  a  partir  de
modelos, e respectando as regras elementales de ortografía
e de puntuación. 

 Elaboración de frases sobre feitos ou accións pasadas. (SB
p. 99, 101)

 Produción de frases, preguntas e respostas, co vocabulario
e exprecións aprendidas. (SB p. 99, 101, 108)

 Descrición dunha cidade romana. (SB p. 103)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (wri-
ting  task):  puntuación  e  uso de preposicións  coas  expre-
cións temporais, realización dos exercicios propostos e co-
rrección conxunta en clase. (SB p. 106)

 Elaboración  dunha  tarefa  escrita:  A  biography,  seguindo
unha guía e unha correcta planificación do texto e aplicando
os novos coñecementos lingüísticos adquiridos na unidade.
(SB p. 106)
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 A competencia matemática (CM)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 CM1. Coñece, utiliza e relaciona os números na lingua es-
tranxeira.

 CM2. Obtén información de forma empírica.

 CM3. Resolve encrucillados, crebacabezas ou sopas de le-
tras.

 Identificación de vocabulario en contexto. (SB p.  98,  100,
102)

 Asociación de vocabulario coa súa definición. (SB p. 102)

 Interiorización dalgunhas expresións e consellos útiles: false
friends. (SB p. 100, 105)

 Uso adecuado de exprecións numéricas. (SB pp. 102-103,
106, 130)

 Realización de crebacabezas e encrucillados. (WB p. 115)
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Competencia en coñecemento e interacción co mundo físico (FMI)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas

E
xc
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 IMF1. Mostra interese por coñecer algúns elementos cultu-
rais ou xeográficos.

 Lectura de textos sobre persoas e/ou lugares e análise com-
prensiva da linguaxe. (SB p. 98, 106, 130)

 Descrición dunha cidade romana. (SB p. 103)

Procesamento de datos e competencia dixital (CD)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 CD1. Obten información relevante na Internet ou en outros
soportes sobre feitos ou fenómenos previamente delimita-
dos.

 CD2. Usa de forma guiada as tecnoloxías da información e
a comunicación para buscar información.

 Realización dos exercicios e tarefas propostas na zona onli-
ne para o alumno: Oxford Online Learning Zone.

 Uso de redes sociais, blogs de aula ou de grupo, para a
realización da tarefa en grupo.

 A competencia social e cidadá (Ourense)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 SC1. Demostra interese por outras culturas.

 SC2. Relaciona a cultura da lingua estranxeira coas súa pro-
pia.

 SC3. Acepta e practica as normas de convivencia estableci-
das.

 SC4.  Traballa  en  parellas  e  grupos  aceptando seu  papel
nesas agrupacións.  

 Lectura de textos sobre persoas e/ou lugares e análise com-
prensiva da linguaxe. (SB p. 98, 106, 130)

 Interiorización  dos  cadros  con  linguaxe  útil  e  consellos
(Functional language: Asking and giving directions; identifi-
cación de algunos false friends; Learn it!; say it!; Language
summary) e realización de exercicios para practicarlos. (SB
pp. 97-109).

 Descrición dunha cidade romana. (SB p. 103)

 Intercambio de diálogos e conversacións a partir de mode-
los. (SB p. 105)
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Competencia cultural e artística (CA)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 CA1. Identificar algúns elementos culturais típicos de países
e culturas onde a lingua obxecto de aprendizaxe é falada.

 CA2.  Amosa valores de iniciativa,  creatividade e imaxina-
ción.

 CA3. Aprecia, goza e participa nas actividades relacionadas
coas biografías de personaxes famosos e interesantes para
súa idade.

 Identificación de diferenzas entre dúas imaxes. (SB p. 97)

 Escoita de instrucións para ir dun punto dunha poboación á
outro de forma comprensiva. (SB p. 105)

 Lectura de textos sobre persoas e/ou lugares e análise com-
prensiva da linguaxe. (SB p. 98, 106)

 
Aprender a aprender (AA)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 AA1. Utiliza o coñecemento de algúns aspectos formais do
código da lingua extranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonolo-
xía), en diferentes contextos de comunicación, como instru-
mento de aprendizaxe.

 AA2. Aplica os coñecementos do sistema lingüístico especí-
ficos da lingua extranxeira (fonéticos, léxicos, estruturais e
funcionais)  para que as producións de textos orais sexan
correctas.

 AA3. Identifica e xestiona algunhas estratexias utilizadas e
materiais  ofrecidos  polo  libro  de  texto  para  progresar  na
aprendizaxe.

 Interiorización  dos  cadros  con  linguaxe  útil  e  consellos
(Functional language: Asking and giving directions; identifi-
cación de algunos false friends; Learn it!; say it!; Language
summary) e realización de exercicios para practicarlos. (SB
pp. 97-109).

 Estudo do cadro-resumo sobre functional language: Asking
for and giving directions. (SB p. 105)

 Identificación das características do tipo de texto estudado:
unha biografía. (SB p. 106)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (wri-
ting  task):  puntuación  e  uso de preposicións  coas  expre-
cións temporais, realización dos exercicios propostos e co-
rrección conxunta en clase. (SB p. 106)
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Autonomía e iniciativa persoal (AIP)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 AIP1. Utiliza o coñecemento dalgúns aspectos formais do
código da lingua estranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonolo-
xía), en diferentes contextos de comunicación, como instru-
mento  de  autocorrección  das  producións  propias  e  para
comprender mellor as alleas.

 AIP2. Utiliza procesos de autoavaliación.

 AIP3. Utiliza as estratexias adecuadas para facilitar a conti-
nuidade da comunicación.

 AI4.  Comunícase oralmente participando
en conversacións e en simulacións so-
bre temas coñecidos ou traballados pre-
viamente.

 Intercambio de diálogos e conversas a partir  de modelos.
(SB p. 105)

 Lectura do language summary e do vocabulary reference se
é preciso. (SB p. 107, WB p.114)

 Consulta da Grammar reference se é preciso. (SB p.112)

 Review Unit 8, SB p. 108; WB pp. 70-71

 Cumulative review Units 1-8, WB p. 71
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UNIT 9 – LOOKING FORWARD

Competencia en comunicación lingüística (CL)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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CL1. ESCOITAR

 CL1.1. Recoñece e recorda as palabras clave dunha exposi-
ción oral dun tema específico coñecido.

 CL1.2.  Comprende a  idea xeral  de  textos  orais,  emitidos
cara a cara ou por medios audiovisuais sobre asuntos co-
tiáns, nos que se fala devagar e con claridade.

 CL1.3. Comprende as informacións específicas máis rele-
vantes de textos orais, emitidos cara a cara ou por medios
audiovisuais sobre asuntos cotiáns, nos que se fala devagar
e con claridade.

 Audición e comprensión de videos para localizar e ampliar
información relativa á unidade. (SB pp. 109, 115, 117)

 Audición dun texto co fin responder preguntas. (SB p. 112,
116)

 Escoita de conversas (nun estudo cinematográfico, plans de
fin de semana, etc.) de forma comprensiva. (SB p. 112, 116)

 Realización dun ditado. (SB p. 113)

CL2. FALAR

 CL2.1. Reproduce a pronunciación, ritmo e acentuación da
lingua estranxeira.

 CL2.2. Produce un discurso comprensible e axeitado á in-
tención de comunicación.

 CL2.3. Produce textos cohesionados e coherentes.

 Expresión da opinión persoal a partir das preguntas formula-
das. (SB pp. 109-122)

 Identificación de ideas a partir de imaxes. (SB p. 109, 110)

 Escoita e reprodución da pronuncia de palabras co son /ks/.
(SB p. 113)

CL3. CONVERSAR

 CL3.1. Reproduce as fórmulas habituais e culturais que se
empregan na comunicación interpersoal na aula.

 CL.3.2.  Comunícase  oralmente  participando  en  conver-
sacións e en simulacións sobre temas coñecidos ou traba-

 Realización dun intercambio  comunicativo  por  parellas  ou
en pequeno grupo, sobre as imaxes ou título de cada se-
sión, para identificar vocabulario ou ideas coñecidas sobre o
tema. (SB pp. 109-122)

 Intercambio de diálogos e conversacións a partir de mode-
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llados previamente.

 CL3.3.Interactúa oralmente en lingua estranxeira co profe-
sorado ou cos compañeiros sobre temas de interese persoal
e tarefas de clase.

los. (SB p. 117)

 Interiorización  dos  cadros  con  linguaxe  útil  e  consellos
(Functional  language: Making  arrangements;  identificación
de algúns false friends; Learn it!; say it!; Language summa-
ry)  e  realización  de exercicios  para  os  practicar.  (SB pp.
109-122).

CL4. LER

 CL4.1. Recoñece a idea xeral de textos escritos adecuados
á idade, con apoio de elementos textuais e non textuais, so-
bre temas variados e outros relacionados con algunhas ma-
terias do currículo.

 CL4.2. Extrae información específica de textos escritos ade-
cuados á idade, con apoio de elementos textuais e non tex-
tuais,  sobre temas variados e outros relacionados con al-
gunhas materias do currículo.

 CL4.3 Ler textos de certa extensión apropiados á súa idade,
intereses e nivel de competencia con axuda do dicionario.

 Interpretación da linguaxe gráfica e tradución á linguaxe fa-
lada ou escrita. (SB p. 109)

 Lectura de textos sobre tecnoloxía e análise comprensiva da
linguaxe. (SB p. 110)

 Comprensión do significado xeral do texto, e realización das
actividades de comprensión. Corrección de forma conxunta
en clase.  (SB pp. 114-115)

 Identificación das características do tipo de texto estudado:
un texto de opinión. (SB p. 118)

 Lectura dun opinion essay. Comprensión dos conectores e
das  exprecións usadas para introducir  a opinión.   (SB p.
118)

 Lectura comprensiva de poemas. (SB p.131)

CL5. ESCRIBIR

 CL5.1. Escribe palabras respectando as regras de ortogra-
fía.

 CL5.2. Escribe frases coa orde sintagmática correcta.

 CL5.3. Redacta textos breves en diferentes soportes utili-
zando as estruturas, as funcións e o léxico adecuados, así
como algúns  elementos  básicos  de cohesión,  a  partir  de
modelos, e respectando as regras elementales de ortografía
e de puntuación. 

 Elaboración de frases sobre o futuro: previsións e plans. (SB
p. 111, 113)

 Produción de frases, preguntas e respostas, co vocabulario
e exprecións aprendidas. (SB p. 113)

 Elaboración dunha tarefa escrita: An opinion essay, seguin-
do unha guía e unha correcta planificación do texto e apli-
cando  os  novos  coñecementos  lingüísticos  adquiridos  na
unidade. (SB p. 118)

 Elaboración  dun  poster  sobre  noso  pasado  e  futuro:
Speaking project – Me time capsule (SB pp. 120-121)

 A competencia matemática (CM)
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Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 CM1. Coñece, utiliza e relaciona os números na lingua es-
tranxeira.

 CM2. Obtén información de forma empírica.

 CM3. Resolve encrucillados, crebacabezas ou sopas de le-
tras.

 Identificación de vocabulario en contexto. (SB p. 110, 118)

 Uso adecuado de exprecións numéricas. (SB pp. 110-111,
114-115, 117)

 Asociación de vocabulario coa súa definición. (SB p. 112,
114)

 Interiorización dalgunhas expresións e consellos útiles: false
friends. (SB p. 114)

 Realización de crebacabezas e encrucillados. (WB p. 119)
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Competencia en coñecemento e interacción co mundo físico (FMI)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 IMF1. Mostra interese por coñecer algúns elementos cultu-
rais ou xeográficos.  Lectura de textos sobre tecnoloxía e análise comprensiva da

linguaxe. (SB p. 110)

 Lectura comprensiva de poemas. (SB p.131)

Procesamento de datos e competencia dixital (CD)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 CD1. Obten información relevante na Internet ou en outros
soportes sobre feitos ou fenómenos previamente delimita-
dos.

 CD2. Usa de forma guiada as tecnoloxías da información e
a comunicación para buscar información.

 Realización dos exercicios e tarefas propostas na zona onli-
ne para o alumno: Oxford Online Learning Zone.

 Uso de redes sociais, blogs de aula ou de grupo, para a
realización da tarefa en grupo.

 A competencia social e cidadá (Ourense)
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Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 SC1. Demostra interese por outras culturas.

 SC2. Relaciona a cultura da lingua estranxeira coas súa pro-
pia.

 SC3. Acepta e practica as normas de convivencia estableci-
das.

 SC4.  Traballa  en  parellas  e  grupos  aceptando seu  papel
nesas agrupacións.  

 Interiorización  dos  cadros  con  linguaxe  útil  e  consellos
(Functional  language: Making  arrangements;  identificación
de algúns false friends; Learn it!; say it!; Language summa-
ry)  e  realización  de exercicios  para  os  practicar.  (SB pp.
109-122).

 Escoita de conversas (nun estudo cinematográfico, plans de
fin de semana, etc.) de forma comprensiva. (SB p. 112, 116)

 Intercambio de diálogos e conversacións a partir de mode-
los. (SB p. 117)
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Competencia cultural e artística (CA)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 CA1. Identificar algúns elementos culturais típicos de países
e culturas onde a lingua obxecto de aprendizaxe é falada.

 CA2. Demostra valores de iniciativa, creatividade de imaxi-
nación.

 CA3. Aprecia, goza e participa nas actividades relacionadas
coas biografías de personaxes famosos e interesantes para
súa idade.

 Lectura dun opinion essay. Comprensión dos conectores e
das exprecións  usadas  para  introducir  a  opinión.   (SB p.
118)

 Elaboración  dun  póster  sobre  o  noso  pasado  e  futuro:
Speaking project – My time capsule (SB pp. 120-121)

 Lectura comprensiva de poemas. (SB p.131)

 
Aprender a aprender (AA)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 AA1. Utiliza o coñecemento de algúns aspectos formais do
código da lingua extranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonolo-
xía), en diferentes contextos de comunicación, como instru-
mento de aprendizaxe.

 AA2. Aplica os coñecementos do sistema lingüístico especí-
ficos da lingua extranxeira (fonéticos, léxicos, estruturais e
funcionais)  para que as producións de textos orais sexan
correctas.

 AA3. Identifica e xestiona algunhas estratexias utilizadas e
materiais  ofrecidos  polo  libro  de  texto  para  progresar  na
aprendizaxe.

 Identificación das características do tipo de texto estudado:
un texto de opinión. (SB p. 118)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (wri-
ting  task):  puntuación  e  uso  de  conectores  e  exprecións
para introducir a opinión, realización dos exercicios propos-
tos e corrección conxunta en clase. (SB p. 118)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da uni-
dade: technology, films. (SB p. 119)

 Elaboración dunha tarefa escrita: An opinion essay, seguin-
do unha guía e unha correcta planificación do texto e apli-
cando  os  novos  coñecementos  lingüísticos  adquiridos  na
unidade. (SB p. 118)

 Elaboración  dun  póster  sobre  o  noso  pasado  e  futuro:
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Speaking project – My time capsule (SB pp. 120-121)
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Autonomía e iniciativa persoal (AIP)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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 AIP1. Utiliza o coñecemento dalgúns aspectos formais do
código da lingua estranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonolo-
xía), en diferentes contextos de comunicación, como instru-
mento  de  autocorrección  das  producións  propias  e  para
comprender mellor as alleas.

 AIP2. Utiliza procesos de autoavaliación.

 AIP3. Utiliza as estratexias adecuadas para facilitar a conti-
nuidade da comunicación.

 AI4. Comunícase oralmente participando en conversacións
e en simulacións sobre temas coñecidos ou traballados pre-
viamente.

 Intercambio de diálogos e conversacións a partir de mode-
los. (SB p. 117)

 Lectura do language summary e do vocabulary reference se
é preciso. (SB p. 119, WB p.118)

 Consulta da Grammar reference se é preciso. (SB p.116)

 Review Unit 9, SB p. 122; WB pp. 78-79

 Cumulative review Units 1-9, WB p. 79
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Anexo II. Marco Común Europeo de Referencia – CEF

O Portafolios no noso proxectoo

O Common European Framework of Reference for Languages (CEF) é unha descrición de competencias lingüísticas en seis niveis: A1, A2, B1,
B2, C1 e C2. Os contidos de inglés para a ESO correspóndense aproximadamente cos tres primeiros. Os indicadores redactáronse para
axudar tanto a estudiantes coma ós profesionais da educación a normalizar os procedementos de avaliación.

Os textos, as tarefas e as funcións do libro de texto foron seleccionados con tino para incluír as destrezas lingüísticas que se subliñan nos
niveis mais baixos do CEF. As destrezas detállanse nas listas de autoavaliación do alumno (Student’s Self-Assessment Checklists) de cada
unidade.

O Potafolios, proposto polo Consello de Europa, é unha carpeta que gardan os alumnos na que se detallan as súas experiencias en relación
coas linguas e a aprendizaxe das mesmas.
Esto inclúe a lingua materna do alumno, así como calquera outra lingua coa que entrara en contacto. O Portafolios consta dos seguintes
elementos:

Unha biografía lingüística

 Unha lista na que os alumnos avalían as súas destrezas ligüísticas no tocante ó que son capaces de facer: What I can do.
 Ferramentas para axudar ó alumno a identifica-lo seu estilo de aprendizaxe e os seus obxectivos.
 Unha lista de actividades de aprendizaxe para realizar fóra da aula.

Un pasaporte lingüístico

 Unha avaliación global das destrezas lingüísticas do alumno a partir dos indicadores do Marco Común de Referencia.
 Un breve informe sobre a aprendizaxe da lingua tanto dentro como fóra da aula.
 Unha lista de certificados e titulos.

Un dossier lingüístico:

 Unha recopilación de traballos do alumno, desde tarefas de escritura ata gravacióins e proxectos.
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En síntese, a biografía detalla experiencias diarias no uso e aprendizaxe da lingua, o pasaporte resume as devanditas experiencias e o dossier
constitúe a evidencia das experiencias escollidas.

Nos seguintes anexos móstranse as fichas de avaliación de cada unidade necesarias para que os alumnos completen unha biografía de
aprendizaxe de idiomas, cunha referencia expresa aos contendidos do libro do alumno. Seranlle proporcionadas ós alumnos ao remate de
cada unidade. As fichas de autoavaliación inclúen: 

 Unha lista de destrezas traballadas na unidade. Remítese ós alumnos a páxinas específicas do libro do alumno para que decidan se
están satisfeitos co seu progreso.

 Preguntas relativas ós estilos de aprendizaxe, estratexias e obxectivos dos alumnos.

Cando os alumnos teñan as súas fichas cubertas, o profesor gardaraas e conservaraas para devolvérllelas á fin do curso. Nese momento,
pediráselles que consulten os descritores CEF e a End-of-year Self-Assessment form, adxunta tamén neste anexo, e que decidan que nivel
acadaron durante o ano en termos xerais.
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