
MOSAIC 3

ÁREA DE LINGUAS EXTRANXEIRAS

INGLÉS

3º ESO

curso 2015-16



Lingua Estranxeira – Inglés 3º ESO 

ÍNDICE

1.Contexto particular do centro..............................................................................................3

2.INTRODUCIÓN...................................................................................................................7

3.METODOLOXÍA..................................................................................................................9

4.COMPETENCIAS BÁSICAS.............................................................................................11

5.ATIVIDADES, ATENCIÓN Á DIVERSIDADE, AVALIACIÓN E AVALIACIÓN DE 

COMPETENCIAS................................................................................................................15

6.CURRICULUM..................................................................................................................19

Obxectivos da etapa e deste curso mediante esta materia.............................................19

Contribución desta área para a adquisición de competencias básicas...........................20

Obxectivos da materia e deste curso...............................................................................20

Contidos da materia e curso............................................................................................20

Criterios de avaliación da materia e curso.......................................................................22

7. PROGRAMACIÓN DAS UNIDADES...............................................................................23

Introdución........................................................................................................................23

UNIT 1 – TIME FOR CHANGE.........................................................................................28

UNIT 2 – STORYTELLING...............................................................................................34

UNIT 3 – CHOICES, CHOICES.......................................................................................41

UNIT 4 – COMMUNICATION...........................................................................................46

UNIT 5 – A LIFE OF CRIME.............................................................................................52

UNIT 6 – CREATIVITY.....................................................................................................57

UNIT 7 – A BIG IMPROVEMENT.....................................................................................61

UNIT 8 – LIVING TOGETHER.........................................................................................65

UNIT 9 – A BETTER WORLD..........................................................................................70

8. TEMPORALIZACIÓN MOSAIC 3....................................................................................75

Oxford University Press                     Mosaic 3                      2



Lingua Estranxeira – Inglés 3º ESO 
STARTER UNIT................................................................................................................76

UNIT 1 – TIME FOR CHANGE.........................................................................................77

UNIT 2 – STORYTELLING...............................................................................................78

UNIT 3 – CHOICES, CHOICES.......................................................................................79

UNIT 4 – COMMUNICATION...........................................................................................80

UNIT 5 – A LIFE OF A CRIME..........................................................................................81

UNIT 6 – CREATIVITY.....................................................................................................82

UNIT 7 – A BIG IMPROVEMENT.....................................................................................83

UNIT 8 – LIVING TOGETHER.........................................................................................84

UNIT 9 – A BETTER WORLD..........................................................................................85

Anexo I. RÚBRICA DE AVALIACIÓN POR COMPETENCIAS............................................85

STARTER UNIT................................................................................................................85

UNIT 1 – TIME FOR CHANGE.........................................................................................90

UNIT 2 – STORYTELLING...............................................................................................93

UNIT 3 – CHOICES, CHOICES.......................................................................................96

UNIT 4 – APPEARANCES...............................................................................................99

UNIT 5 – A LIFE OF CRIME...........................................................................................102

UNIT 6 – CREATIVITY...................................................................................................105

UNIT 7 – A BIG IMPROVEMENT...................................................................................108

UNIT 8 – LIVING TOGETHER........................................................................................112

UNIT 9 – A BETTER WORLD.........................................................................................115

Anexo II. Marco Común Europeo de Referencia – CEF....................................................117

O Portafolios no noso proxectoo....................................................................................117

End-of-year Self-Assessment.........................................................................................117

Oxford University Press                     Mosaic 3                      3
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1. Contexto particular do centro

3er Curso de Educación Secundaria Obrigatoria - Inglés 

Centro  IES 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 Belén Barona Castiñeira
4 Elena Chao Fernández
5 Ana Isabel Figueroa González

DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO

Curso Nº de alumnos/as Nº de grupos
3º 2+ programa de mellora 

CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO

PERFIL DO CENTRO

Nivel social Medio Baixo Mixto

Zona Barrio periférico Vila Rural

CARACTERÍSTICAS DOS GRUPOS NO TOCANTE Á APRENDIZAXE

De todo tipo , non son homoxeneos.

AGRUPACIÓN DE CRITERIOS PARA OS ALUMNOS/AS

Recursos humanos 
Profesorado de apoio  
Psicólogo/a 

Criterios
En función da orde alfabética
Pequenos grupos de reforzo dentro/fóra da aula

ORGANIZACIÓN DO ESPAZO E TEMPO
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Os recursos materiais dispoñibles no centro
(
 Vídeo-DVD
 TV 
 Radiocasete/ reproductor CD 
 Cámara de vídeo – Grabador audio
 Ordenadores (PCs, portátiles, netbooks, tablets, ..) 
 Pantalla Digital Interactiva
 Conexión a Internet (WiFi, outros ...)

 (.)

Espazos dispoñibles no centro
(

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

Criterios para a utilización de espazos comúns
_________________________________________

Distribución do espazo da aula
(

SAÍDAS E ACTIVIDADES COMÚNS A TODO O CENTRO OU A VARIOS GRUPOS
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HORARIO DE CLASES

2. INTRODUCIÓN

O presente documento refírese á programación de terceiro 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 asociados a estes de que dispón o mestre) pretenden dar
resposta a esa ineludible realidade tan heteroxénea das aulas.
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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 Studen-
t’s Book / Digital Student’s Book, Workbook/ Digital Workbook, VocApp e unha zona web específi-
ca con actividades de consolidación, chamada Oxford Online Learning Zone (www.oupe.es). O
mestre dispón da Guía didáctica (Teacher’s guide) que inclúe a versión solucionada do caderno de
exercicios,  o  iPack para  empregar  nos taboleiros  interactivos,  contén o  material  do  Student’s
Book, Workbook e material complementario, é dicir, presentacións interactivas de vocabulario, pre-
sentacións animadas de gramática e vídeos; o Test and Resources Multi-ROM en DVD, os Class
CDs e material  complementario extra para Atención á diversidade entrando na zona OXFOR-
DPREMIUM. Ademais proporciónase unha referencia transversal CLIL en cada unidade integrada
co contido presentado na mesma e co estudado en terceiro da ESO. Deste xeito explórase con
todo detalle nas páxinas do Curriculum Extra que se presentan ao remate do Student’s Book, co
debido soporte contido na Teacher’s guide, un amplo .abano de materias tales como ICT, Música,
Bioloxía, Literatura, Matemáticas e Cidadanía.

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-
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
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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 experien-
cias sen esquecer a etapa concreta de aprendizaxe en que os estudantes se atopan. 

O proxecto editorial vai dirixido ao terceiro 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

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.
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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! e Express it! dáse unha
énfase  especial  a  expresións  que  con  frecuencia  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 ao alumno de cal foi a súa implicación na aprendizaxe
da unidade e que aspectos precisa reforzar.

O  Workbook  proporciona  ademais  unha  gran  variedade  de  material  complementario  para  a
práctica  do  vocabulario.  Especialmente  ao  remate  de  cada  unidade  proporciónase  a  sección
Review que permite a cada alumno coñecer de forma autónoma o seu nivel e reflexionar sobre as
súas necesidades; os apartados Consolidation e Cumulative Review reciclan e reforzan aqueles
aspectos  que  todo  alumno debería  dominar  para  continuar  avanzando  e  na  sección  final  do
Workbook  proporciónanse  dúas  páxinas,  Vocabulary  reference  con  listas  de  vocabulario  para
traducir  e  Vocabulary  practice  con  diferentes  xogos  tales  como  atopar  as  diferencias,  facer
encrucillados, sopas de letras, etc. que permiten que os alumnos aprendan 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.

Pídeselle ós 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 mestre decide
que a gramática debe estudarse máis concretamente sempre pode acudir ao apartado Language
summary pages do remate do Student’s book ou no mesmo Workbook onde se inclúen táboas
máis detalladas a dobre cara, unha para a Grammar reference e a segunda para a 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  unha  plena  comprensión  lectora.  Para  iso  inclúen
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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 remate do Student’s book, céntranse en temas como
bioloxía, xeografía, ICT, música, matemáticas e cidadanía. Relaciónanse co tema da unidade e o
currículo de terceiro 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 ós  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 como na Teacher’s guide, nas que se pide ós 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  adicada  á  expresión  oral,  Practical  English,  preséntase  e  practícase  a  linguaxe
funcional útil no día a día dende o máis práctico ata o máis persoal, dende expresar preferencias,
pedir desculpas, facer predicións ata dar razóns do porqué escolleron algo. 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. Ademais, en cada unha das
unidades indícase algunha frase de emprego común que, xa que aparece no texto, é interesante
que aprendan os alumnos. Indícase ademais a frase dentro do recadro Express it! para que os
alumnos poidan interiorizala, localizala facilmente e aprendela.

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 ofrecese un show televisivo que presenta reportaxes e entretidas entrevistas.
En diversos momentos da gravación en cada un dos episodios suxíreselle ós espectadores que
escollan unha determinada opción para de este xeito responder ás preguntas. A linguaxe funcional
incluíuse  en  cada  episodio  de  maneira  que  a  sección  'your  turn'  ofrece  aos  alumnos  a
oportunidade de interactuar.  Ao remate de cada episodio, o iPack ofrece un diálogo, Dialogue
practice,  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.

Expresión escrita

O libro do alumno adica unha páxina de cada unidade entre outros á escritura guiada de e-mails,
informes, artigos, video scripts, entradas a blogs, reportaxes e cartas formais. 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
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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
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
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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.

 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
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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.

 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
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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 ós estudantes a posibilidade de practicar a linguaxe presentada na
Practical  English  page,  dende  explicar  as  actividades  realizadas,  expresar  preferencias,
reaccionar ante unha proposta, pedir axuda nunha conversa telefónica, describir unha foto, falar
de  comida,  facer  plans  para  realizar  viaxes,  ata  desculparse,  explicar  as  vantaxes  ou
inconvenientes dun determinado tema ou incluso dar razóns sobre a opción escollida.

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.
 Cada unidade contén tres vídeos: dous vídeos interactivos, un na primeira páxina da unidade:

“warm up” page, un na páxina Practical English que conclúe co diálogo your turn e o terceiro é
un documental que estende o tema Around the World ao longo das nove unidades do proxec-
to.

 Actividades con vocabulario típico da linguaxe multimedia, por exemplo:
o Nas unidades 1 (pp.10-11), 7 (p. 94) e 8 (p.100) os alumnos len entradas de blog e

fan o propio escribindo eles mesmos a súa propia entrada.
o Na unidade 2 (p. 28) e 3 (p. 33) os alumnos intercambian os seus hábitos de com-

pras online.
o Na unidade 4: Os alumnos describen como se empregan algúns aparellos electróni-

cos, por exemplo o smartphone.
o Na unidade 7 (pp.90-91) os alumnos infórmanse sobre unha rede social específica

para axudar ós labregos na India.
o Na unidade 9 (p.116) os alumnos intercambian opinións acerca da influencia das

redes sociais nos movementos cidadáns.
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 Nos tres proxectos pídese unha presentación dixital progresivamente máis complicada: 

o No primeiro proxecto realizan unha presentación informando dos resultados dunha
enquisa.

o No segundo proxecto realizan un periódico local que pode presentarse a través da
tecnoloxía dixital.

o No terceiro proxecto preparan un documental acerca da súa área que pode incluír
música, filme e texto.

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: multi-lingual families ao redor do mundo.
 Unidade 1: comparación de escolas no mundo: Maneiras de axudar a novos alumnos que se

incorporan á aula.
 Unidade 2: os alumnos expresan preferencias.
 Unidade 3: os alumnos fan suxestións, dan a súa opinión e chegan a acordos.
 Project 1: Os alumnos comparan diferentes estilos de vida e levan a cabo unha enquisa para

tomar datos ao respecto.
 Unidade 4: os alumnos enfróntanse con cultural misunderstandings e realizan conversacións

telefónicas para atender queixas de forma axeitada.
 Unidade 5: os alumnos coñecen o vocabulario do mundo do crime, e no apartado Curriculum

extra explórase algún artigo da declaración universal dos dereitos humanos.
 Unidade 6: os alumnos reflexionan sobre a importancia da reciclaxe.
 Unidade 7: presenta aspectos culturais cambiantes debido á influencia dos medios sociais.
 Unidade 8: os alumnos preguntan e axudan, piden desculpas e responden de forma axeitada.
 Unidade 9: Preséntanse diferentes opcións para recoller cartos para axudar a persoas necesi-

tadas. Ademais estúdase o vocabulario para poder indicar vantaxes ou inconvenientes e para
dar razóns.

 Project 3: Os alumnos realizan un documental presentando a área na que se moven.

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
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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 ós alumnos a crear as súas propias ideas,
ademais os vídeos tanto da sección warm-up coma os Round up interactive videos e os Culture
Videos estimulan ós alumnos a falar sobre os temas presentados e a coñecer casos e situacións
que teñan relación co tema que están estudando. En concreto preséntase na:
 Unidade 1: un fragmento do paso da infancia á madurez en diferentes culturas; medrar en am-

bientes difíciles; Leis e xente nova no Reino Unido.
 Unidade 2: Algo da historia irlandesa, a súa cultura e as súas celebracións.
 Unidade 3: A cociña en Trinidade e Tobago; o Gran Bazar de Estambul.
 Unidade 4: Diferencias culturais e a linguaxe corporal.
 Unidade 5: Diferentes leis ao redor do mundo.
 Unidade 6: Tratamento dos residuos en Nova York; deportes canadenses.
 Unidade 7: A cidade de Delhi na India.
 Unidade 8: A vida en Papúa, Nova Guinea; Os Highland Games en Escocia.
 Unidade 9: As iconas culturais británicas.

A sección Language in action de cada unidade axuda ós alumnos a comprender as formas de re-
lación tanto na nosa cultura como en outras. Así os alumnos tratan temas distintos tales como:
 Unidade 1: Diferentes tipos de escolas (pp.10-11)
 Unidade 2: Cancións tradicionais, danzas folclóricas e lendas populares (pp. 23, 25, 32)
 Unidade 3: Actividades que lles gustaría levar a cabo nun club de vacacións. (p. 37)
 Unidade 4: Como se sentirían en determinadas situacións. (p. 56)
 Unidade 5: Normas e leis razoadas. (p. 65)
 Unidade 7: Predicións para o futuro. (p. 94)
 Unidade 8: O horóscopo chinés (p. 97)
 Unidade 9: Os símbolos do seu país e as súas historias. (p.115)

Esta competencia tamén se desenvolve nas actividades de speaking and writing, ao longo de toda
a unidade, nas que se suxire ós alumnos que expoñan as súas opinións de forma creativa. Así os
alumnos na:

 Unidade 1: explican e reaccionan ante un cambio. 
 Unidade 2: expresan preferencias.
 Unidade 3: chegan a un acordo
 Unidade 4: piden axuda por teléfono
 Unidade 5: describen unha fotografía.
 Unidade 6: falan de comida.
 Unidade 7: realizan planes de viaxes.
 Unidade 8: piden desculpas.
 Unidade 9: explican vantaxes e inconvenientes e dan razóns.

Deste xeito, os alumnos poden empregar ademais a linguaxe de maneira autónoma para expresar
non só as súas ideas, se non tamén redactar de maneira sistemática e precisa empregando a lin-
gua inglesa con suficiencia. En concreto, os alumnos parten dun cadro Look at language que lles
permite interactuar convenientemente, por exemplo na:

 Unidade 1: ordenan adxectivos para poder realizar descricións complexas.
 Unidade 2: empregan os conectores so, because e although.
 Unidade 3: recoñecen modelos de ortografía.
 Unidade 4: poden utilizar unha puntuación correcta.
 Unidade 5: aprenden a utilizar o rexistro axeitado para escribir artigos.
 Unidade 6: poden escribir informes.
 Unidade 7: expresan o futuro empregando formas temporais.
 Unidade 8: engaden detalles á información que están proporcionando empregando adver-

bios de modo.
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 Unidade 9: poden escribir unha carta formal con corrección a partir das indicacións dadas.

 

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. Nalgunhas unidades pode
haber incluso máis dun cadro de Learn it! , en concreto atópanse false Friends nas unidades 1, 7 e
8, common errors na unidade 9, easily confused words nas unidades starter, 1, 2 e 3; adxectivos
rematados en –ed / –ing na unidade 4 e formación de nomes compostos na unidade 6.

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.

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:
 Unidade 1: Os alumnos representan e analizan datos estadísticos sobre a poboación. (p. 123)
 Unidade  3:  Os  alumnos  interpretan  diagramas  representando  grupos  de  alimentos  e  a

nutrición. (p. 125)
 Project 1: Os alumnos realizan unha enquisa e analizan os datos estatisticamente. (WB pp.

44-45)
 Unidade 7: Os estudantes len táboas de datos para recoller información en horarios, prezos e

frecuencia de servizos no transporte. (p. 93)

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO e interacción co mundo físico
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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, especialmente no apartado Curriculum extra CLIL worksheets, onde se ofrecen detalles
acerca do mundo da ciencia, da tecnoloxía e doutras áreas do coñecemento. Así na:
 Unidade 1: sobre o crecemento da poboación e o impacto na esperanza de vida e a saúde pú-

blica.
 Unidade 2: comprensión de mapas e rutas.
 Unidade 3: a nutrición e o corpo humano.
 Unidade 4: tipos de redes sociais.
 Unidade 6: ecoloxía e medio ambiente.
 Unidade 7: como as redes sociais axudan ós labregos na India.
 Unidade 9: nanotecnoloxía na roupa.

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 ós alumnos a expresar as súas opinións persoais, a
contrastar as súas ideas e a compartir e organizar o traballo en grupo, así nas unidades:
 Unidade 1: Os alumnos expresan as súas opinións e reaccionan ante as novas expresadas

polos seus compañeiros. (p.16)
 Unidade 2: Os alumnos expresan preferencias e traballan de forma cooperativa en grupo para

decidir onde poden ir. (p. 29)
 Unidade 3: Os alumnos traballan de forma cooperativa para solucionar un problema e chegar

ao mellor resultado posible. (p. 41)
 Project 1: Os alumnos realizan unha enquisa e presentan os seus resultados. (pp. 44-45)
 Unidade 5: Os alumnos fan especulacións, comparan os seus resultados e dan opinións ao

respecto. (p. 63)
 Unidade 7: Os alumnos efectúan un role play en contexto dando detalles e opinións persoais.

(p. 93)

 
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 aló da aprendizaxe dunha lingua.

 Project 1: Speaking – ‘A class survey’ no que se realiza un estudo na aula, respón-
dese a unha enquisa e posteriormente preséntase o resultado ós compañeiros.
Posteriormente os alumnos avalían o realizado polos seus compañeiros. (pp. 44-45)

 Project 2: Writing – ‘Read all about it!’ no que os alumnos se informan e elaboran un pe-
riódico local en forma de presentación multimedia escribindo artigos, editando fotos e publi-
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cando o resultado. Despois compárano co que fixeron os compañeiros e avalían o seu tra-
ballo tomando ideas sobre o newspaper que sexa mellor. (pp. 82-83)

 Project 3: Speaking – ‘My local area’ no cal os alumnos realizan un documental es-
pecificando aspectos que recomendan da área onde viven. A avaliación supón un cre-
cemento persoal  en canto a observar que presentacións foron 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).

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
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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.

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.
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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.

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:
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 "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.

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).
- A interiorización de aspectos léxicos nos cadros Learn it! (false friends, common errors, easily-

confused words) e Express it! (idiomatic expressions).
- 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 2, Storytelling, o tema xeral é books and films. O tema xeral preséntase na actividade de
warm-up, incidindo en xéneros cinematográficos e adxectivos para expresar opinións sobre os
mesmos, e no texto How to make a blockbuster e ao longo da unidade evoluciona nos seguintes
subtemas: aspectos a ter en conta ao facer a crítica dun libro ou película (persoas implicadas,
partes da historia, recoñecemento público e premios), aspectos culturais de Irlanda no apartado
Around de world mediante o texto A storytelling tour of Ireland (costumes e tradicións) e o vídeo
cultural  Great  Irish  writers,  así  como  información  sobre  diferentes  tipos  textuais  na  sección
Curriculum  extra  correspondente  á  unidade,  Focus  on  Literature  e  a  functional  language
necesaria  para  interactuar  expresando  opinións  sobre  actividades  culturais  de  ocio  e  a
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elaboración dun texto narrativo. Con este tratamento temático ramificado Mosaic consigue que o
alumnado interiorice os contidos de cada unidade de unha 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.

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 

6. De avaliación
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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
 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.
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Entre os materiais para o mestre, a Teacher’s guide propón actividades de reforzo e consolidación
para os alumnos, así como notas para o mestre ou consellos didácticos para enfrontar diferentes
expectativas do alumnado, así como as solucións 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
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. De igual maneira, o profesorado atopará
un test para cada unidade, para o remate do trimestre e do curso, todos eles a tres niveles 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. 

Oxford University Press                     Mosaic 3                      27



Lingua Estranxeira – Inglés 3º ESO 
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.

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
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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
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  xeito,  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 acadarse neste curso e os criterios de avaliación do 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.
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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.

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. 
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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
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
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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.

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: 
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Bloque 1. Escoitar, falar e conversar.

1. Comprensión de instrucións en contextos reais e simulados.
2. Escoita e comprensión de información xeral  e  específica  de mensaxes cara a cara sobre

temas concretos e coñecidos.
3. Escoita  e  comprensión  de  mensaxes  sinxelas  emitidas  polos  medios  audiovisuais

pronunciados con lentitude e claridade.
4. Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: emprego do contexto verbal e non

verbal  e  dos  coñecementos  previos  sobre  a  situación,  identificación  de  palabras  clave,
identificación da intención do falante.

5. Produción  oral  de  descricións,  narracións  e  explicacións  breves  sobre  acontecementos,
experiencias e coñecementos diversos.

6. Participación  en  conversas  e  simulacións  sobre  temas  cotiáns  e  de  interese  persoal  con
diversos fins comunicativos.

7. Emprego de respostas espontáneas a situacións de comunicación na aula.
8. Emprego progresivamente autónomo das convencións máis habituais e propias da conversa

en actividades de comunicación reais e simuladas.
9. Emprego  progresivamente  autónomo  na  utilización  de  estratexias  de  comunicación  para

resolver as dificultades durante a interacción.

Bloque 2. Ler e escribir

1. Identificación do contido dun texto escrito co apoio de elementos verbais e non verbais.
2. Comprensión da información xeral e específica de textos en soporte papel e dixital, auténticos,

sobre temas cotiáns  de interese xeral  e  relacionados con contidos de outras materias do
currículo.

3. Lectura autónoma de textos relacionados cos seus intereses.
4. Emprego de distintas fontes en soporte papel, dixital ou multimedia, para obter información

para realizar actividades individuais ou en grupo.
5. Emprego de diferentes estratexias de lectura, con axuda de elementos textuais e non textuais;

emprego do contexto, de dicionarios ou aplicación de regras de formación de palabras para
inferir significados.

6. Produción guiada de textos sinxelos e estruturados, con algúns elementos de cohesión para
marcar con claridade a relación entre ideas e empregando estratexias básicas no proceso de
composición escrita (planificación, textualización e revisión).

7. Reflexión sobre o proceso de escritura con especial atención á revisión de borradores.
8. Emprego progresivamente autónomo do rexistro apropiado ao lector ao que se dirixe o texto

(formal e informal).
9. Comunicación persoal con falantes da lingua estranxeira a través de correspondencia postal

ou empregando medios informáticos.
10. Emprego adecuado da ortografía e dos diferentes signos de puntuación.
11. Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital.

Bloque 3. Coñecemento da lingua. 

As competencias lingüísticas:

1. Emprego  progresivamente  autónomo  de  expresións  comúns,  frases  feitas  e  léxico  sobre
temas de interese persoal e xeral, temas cotiáns e temas relacionados con contidos de outras
materias do currículo.

2. Identificación  de  antónimos,  «falsos  amigos»  e  de  palabras  con  prefixos  e  sufixos  máis
habituais.

3. Emprego de estruturas e funcións asociadas a diferentes situacións de comunicación.

Oxford University Press                     Mosaic 3                      33



Lingua Estranxeira – Inglés 3º ESO 
4. Recoñecemento  e  produción  de  diferentes  patróns  de  ritmo,  entoación  e  acentuación  de

palabras e frases.

Reflexión sobre a educación:

1. Aplicación de estratexias para organizar, adquirir, recordar e empregar léxico.
2. Organización e emprego, cada vez máis autónomo, de recursos para a aprendizaxe, como

dicionarios, libros de consulta, bibliotecas ou tecnoloxías da información e a comunicación.
3. Análise e reflexión sobre o emprego e o significado de diferentes formas gramaticais mediante

comparación e contraste coas linguas que coñece.
4. Participación na avaliación da propia aprendizaxe e emprego de estratexias de autocorrección.
5. Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe.
6. Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra

dela.
7. Participación activa nas actividades e traballos en grupo.
8. Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito.

Bloque 4. Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural

1. Valoración do emprego da lingua estranxeira como medio para comunicarse con persoas de
procedencias diversas.

2. Identificación de trazos comúns e das diferencias máis  significativas que existen entre os
costumes, usos, actitudes e valores da sociedade da lingua estudada e a propia, e respecto
cara os mesmos.

3. Emprego axeitado de fórmulas lingüísticas asociadas a situacións concretas de comunicación
(cortesía, acordo, discrepancia...).

4. Coñecemento dos elementos culturais máis significativos dos países onde se fala a lingua
estranxeira: literatura, arte, música, cine...; obtendo a información por diferentes medios, entre
eles Internet e outras tecnoloxías da información e comunicación.

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.
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Criterios de avaliación da materia e curso 

1.  Comprender  a  información  xeral  e  específica,  a  idea  principal  e  algúns  detalles
relevantes de textos orais sobre temas concretos e coñecidos, e de mensaxes sinxelas
emitidas con claridade por medios audiovisuais.
A través  deste  criterio  apreciarase  a  capacidade  para  seguir  instrucións,  comprender  avisos,
diálogos ou exposicións breves e cara a cara que xiren en torno a temas coñecidos como ocio e
tempo  libre,  preferencias,  experiencias  persoais,  organización  da  clase,  e  aqueles  nos  que
identifiquen  la  intención  do  falante.  De  igual  xeito,  preténdese  medir  a  capacidade  para
comprender tanto a idea xeral como informacións específicas de textos orais procedentes dos
medios de comunicación con pronuncia estándar.

2.  Participar  en conversas e  simulacións breves,  relativas a  situacións habituais  ou de
interese persoal e con diversos fins comunicativos, empregando as convencións propias
da conversa e as estratexias precisas para resolver as dificultades durante a interacción.
Con  este  criterio  avalíase  a  capacidade  para  desenvolverse  en  conversas  empregando  as
estratexias  adecuadas  para  comprender  e  facerse  comprender  para  expresar  gustos,
necesidades,  sentimentos,  dar  e  recabar  información,  dar  opinións  e  relatar  experiencias.  As
conversas daranse en relación directa cos interlocutores habituais en na aula ou persoas nativas
conscientes de que están a falar con estudantes estranxeiros..

Os intercambios comunicativos poderán presentar algunhas incorreccións que non dificulten a
comunicación.

3.  Comprender  a  información  xeral  e  todos  os  datos  relevantes  de  textos  escritos
auténticos  e  adaptados,  de  extensión  variada,  diferenciando  feitos  e  opinións  e
identificando no seu caso, a intención comunicativa do autor.
A través deste criterio avalíase a capacidade para comprender diferentes tipos de textos escritos
(narrativos, descritivos, argumentativos) que traten temas de interese xeral ou relacionados con
outras materias do currículo, aplicando as estratexias de lectura coñecidas e outras novas como a
identificación do tema por medio de elementos textuais e paratextuais.

Con  este  criterio  tamén  se  avalía  a  capacidade  para  ler  de  forma  autónoma  libros,  novas,
instrucións,  explicacións,  etc.,  de  certa  extensión,  en  diferentes  soportes  e  con  finalidades
diversas: recabar ou comunicar información para a realización dunha tarefa específica, aprender
contidos doutras materias e ler por pracer ou entretemento.

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, coidando o léxico, as
estruturas e algúns elementos de cohesión e coherencia para marcar a relación entre ideas
e facelos comprensibles para o lector.
Este criterio avalía a capacidade para comunicarse por escrito, para a elaboración e revisión de
borradores e  para a elección do rexistro axeitado.  Os textos  presentarán como mínimo unha
sintaxe simple e facilmente comprensible, léxico limitado pero axeitado ao contexto, e a ortografía
e a puntuación correctas. Estes estarán relacionados coas necesidades de comunicación máis
usuais  e  as  diferentes  intencións  comunicativas.  En  todos  os  escritos,  avaliarase  tamén  a
presentación clara,  limpa e ordenada,  e a habilidade no uso dos medios  informáticos  para a
elaboración e presentación de textos.

5.  Empregar  de  forma  consciente  en  contextos  de  comunicación  variados,  os
coñecementos  adquiridos  sobre  o  sistema  lingüístico  da  lingua  estranxeira  como
instrumento de autocorrección e de autoavaliación das producións propias orais e escritas,
e para comprender as producións alleas.
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A través deste criterio apreciarase a capacidade para aplicar de forma cada vez máis autónoma os
seus coñecementos sobre o sistema lingüístico e reflexionar sobre a necesidade da corrección
formal que fai posible a comprensión tanto das súas propias producións como das alleas.

6. Identificar, utilizar e explicar oralmente diferentes estratexias empregadas para progresar
na aprendizaxe.
Este criterio pretende avaliar se os alumnos e alumnas utilizan as estratexias que favorecen o
proceso  de  aprendizaxe como a valoración  dos  seus progresos e  a  reflexión sobre  a  propia
aprendizaxe; a utilización de estratexias diversas para almacenar, memorizar e revisar o léxico; o
emprego cada vez máis autónomo de dicionarios, recursos bibliográficos, informáticos e dixitais; o
análise e a reflexión sobre o emprego e o significado de diferentes formas gramaticais mediante
comparación e contraste coas linguas que coñece, a utilización consciente das oportunidades de
aprendizaxe na aula e fora dela ou o emprego de mecanismos de autocorrección.

7. Empregar as tecnoloxías da información e a comunicación de forma progresivamente
autónoma para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar e recibir
mensaxes  de  correo  electrónico,  e  para  establecer  relacións  persoais  orais  e  escritas,
mostrando interese polo seu emprego.
Trátase de valorar con este criterio a capacidade de empregas as tecnoloxías da información e a
comunicación como ferramenta de comunicación e de aprendizaxe en actividades habituais de
aula, e para establecer relacións persoais tanto orais como escritas. As comunicacións que se
establezan versarán sobre temas familiares previamente traballados. Tamén se terá en conta se o
alumnado valora a diversidade lingüística como elemento enriquecedor,  a súa actitude cara a
lingua estranxeira e os seus intentos por utilizala.

8.  Identificar  os  aspectos  culturais  máis  relevantes  dos  países  onde  se  fala  a  lingua
estranxeira,  sinalar  as  características  máis  significativas  dos  costumes,  as  normas,
actitudes e valores da sociedade da lingua estudada, e amosar unha valoración positiva de
patróns culturais distintos ós propios.
A través deste criterio apreciarase se os alumnos e alumnas son capaces de identificar en textos
orais ou escritos algúns trazos significativos e característicos da cultura xeral dos países onde se
fala a lingua estranxeira, se poden describilos de maneira clara e sinxela e amosan respecto cara
ós valores e comportamentos doutros pobos, superando deste modo algúns estereotipos
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7.   PROGRAMACIÓN DAS UNIDADES

Introdución 

Este modelo de programación e axenda representar unha secuencia temporal de aprendizaxe 2 º
ano do ensino fundamental, á alíquota de 103 horas claro e reflicte os obxectivos específicos do
curso 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  3).  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.
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STARTER UNIT

1.- OBXECTIVOS 

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Participar en intercambios orais:
- Preguntar e responder preguntas sobre feitos pasados.
- Describir fotos.
- Falar das vacacións e destinos vacacionais.
- Comparar diferentes pratos.
- Utilizar expresións habituais na aula.

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación: 
- Preguntar e responder preguntas.
- Comprender unha conversación telefónica.

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  relativos  a  emocións,  verbos
relativos a experiencias, vacacións e destinos vacacionais, comida.

 Comprender e aplicar correctamente aspectos gramaticais:
- Past simple:
- Presente simple and present continuous.
- Frequency adverbs
- Comparative and superlative adjectives.

 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

 Lectura e audición dun diálogo. Realización de exercicios e revisión conxunta. (SB p. 4)

 Lectura e audición dun diálogo. Realización de exercicios e revisión conxunta. (SB p. 6)

 Audición dunha conversa telefónica e resposta ás preguntas formuladas. (SB p. 8)

Speaking
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 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)

 Formulación de preguntas e respostas sobre accións pasadas. (SB p. 5)

 Descrición do que están a facer as persoas nunha. (SB p. 6)

 Descrición e comparación de distintos pratos.(SB p. 8)

Bloque 2 - Lectura e escritura 

PROCEDEMENTOS

Reading

 Lectura dun e-mail sobre un grupo musical. Realización das actividades de comprensión e corrixir
de forma conxunta na clase.  (SB p. 4)

 Lectura dos recadros e comprensión do significado xeral do texto, extrapolando o contido ao res-
to do libro.  (SB pp. 4-8)

 Lectura e comprensión dun folleto.  (SB p. 6)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade: adjectives – emotions, verbs –
experiences, holidays and holiday destinations, food, idiomatic expressions, false friends. (WB p.
82)

Writing

 Produción, compleción ou expansión de frases co vocabulario e expresións aprendidas. (SB pp.
4-8)

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

 Realización dunha tarefa escrita sobre as vacacións seguindo o modelo presentado (SB p. 7)

Bloque 3 - Coñecemento da lingua 
     
CONCEPTOS

Funcións da linguaxe 
 Descrición de emocións.
 Narración de accións pasadas.
 Descrición de rutinas.
 Descrición de fotos.

ESTRUTURAS-GRAMATICA
Past simple:
Presente simple and present continuous.
Frequency adverbs
Comparative and superlative adjectives.

VOCABULARIO
Tema: Emocións e experiencias 
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Léxico: 
 Topic vocabulary. 

- Emotions: angry, excited, funny, lonely, nervous, relaxed, surprised, tired

- Experiences: cook a healthy meal, feel worried, go on a school trip, have a lie-in,
have a sleepover with friends, make new friends, sunbathe

- Holidays: book a hotel / hostal / B & B, buy souvenirs from a shop, explore a new
place, get sunburned, go abroad on holiday, have an accident, hire a car on holiday,
lose your suitcase or passport, meet new people, miss a flight / the bus / the train,
send a postcard

- Food: beans, carrots, cheese, chicken, chilly sauce, pepper, sugar, salt, yoghurt,
crunchy, healthy, spicy, sweet, tasty

 Language focus / Useful language: 
- False friends: lose, miss

- Idiomatic expressions:  couldn’t sleep a wink, be really into

PROCEDEMENTOS

Grammar

 Observación e interiorización dos cadros gramaticais. (SB pp. 5, 7, 8)

 Realización dos exercicios propostos e corrixilos de forma conxunta na clase. (SB pp. 5, 7, 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

 Interiorización de expresións idiomáticas: couldn’t sleep a wink, be really into. (SB p. 4)

 Compleción de expresións. (SB p. 6)

 Interiorización de algúns false friends: miss, lose. (SB p. 6)

 Observación, recoñecemento e asociación de términos e imaxes. (SB p. 8)

 Lectura dunha lista de palabras, Vocabulary reference, relacionada co tema da unidade: emo-
cións e experiencias. (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
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CONCEPTOS

 O Karaoke orixinouse e fíxose popular en Xapón e outros países asiáticos.

 A costa francesa e española son os destinos vacacionais favoritos da poboación británica.

RELACIÓN CON OUTRAS ÁREAS DO CURRÍCULO

Cidadanía: Usos e costumes dos países do mundo

3 - TRATAMENTO DA DIVERSIDADE

Actividades de reforzo

Actividades adicionais e opcionais:
Vocabulary reference
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
Grammar practice, WB p. 81
Vocabulary practice, WB p. 83

A avaliación sumativa
Grammar and Vocabulary worksheets (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 emocións,
experiencias, as vacacións, comida.

 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. 
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 Escribe  un  texto  sobre  as  vacacións  de  maneira  clara  e  detallada,  seguindo  o  modelo

presentado.

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua 

Vocabulario 

 Coñece  e  utiliza  vocabulario  sobre  o  tema  revisado  na  unidade:  adxectivos  relativos  a
emocións, verbos relativos a experiencias, vacacións e destinos vacacionais, comida.

Gramática

 Comprende e utiliza correctamente as estruturas gramaticais revisadas na unidade: simple
past,  present  simple,  present  continuous,  frequency adverbs,  comparative  and  superlative
adjectives.

Fonética

 Aplica os coñecementos anteriormente adquiridos de pronunciación.

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 – TIME FOR CHANGE

1.- OBXECTIVOS 

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Participar en intercambios orais:
- Intercambiar preguntas e respostas sobre o tema da unidade.
- Debater sucesos, normas, o comportamento e atributos persoais.
- Explicar e reaccionar ante os cambios.
- Expresar obriga e prohibición.
- Expresar habilidade, permiso e recomendación

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación: 
- Comprender as informacións en soporte audiovisual.
- Comprender un programa radiofónico.
- Comprender unha conversa.
- 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:  adxectivos  relativos  ao  comportamento  e
calidades persoais, expresións idiomáticas, false friends, linguaxe funcional.

 Comprender e aplicar correctamente aspectos gramaticais:
- Have to, must.  
- Can, could, be able to
- Should, ought to

 Empregar e aprender regras básicas: orde dos adxectivos.
 Empregar algúns noun suffixes: -ment, -ion, -al.
 Aprender algúns false friends e empregalos correctamente.
 Mellorar a pronuncia mediante a reprodución de modelos
 Recoñecer e reproducir linguaxe funcional para explicar e reaccionar ante os cambios. 
 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.
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2. CONTIDOS

Bloque 1 - Escoitar, comprender, falar e conversar

PROCEDEMENTOS

Listening

 Visionamento e comprensión dos episodios do vídeo Round up. (SB p. 9, 17)

 Audición dun programa de radio e comprensión da información global e esencial. (SB p. 12,
20)

 Visionamento e comprensión do vídeo Difficult environments. (SB p. 15)

 Audición dunha conversa e realización das actividades de comprensión oral. SB p.16

 Audición de modelos e identificación de sons ou modelos de acentuación (SB p. 15, 16)

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)

 Intercambio oral acerca dos programas de intercambio. (SB p. 9)

 Expresión acerca das normas e as diferencias entre a educación primaria e secundaria. (SB p.
11)

 Formulación de recomendacións de forma razoada. (SB p. 13)

 Reprodución dos modelos de pronuncia e acentuación presentados no cadro Say it! (SB p. 15,
16)

 Debate sobre os consellos dados (SB p. 15) ou sobre unha liña do tempo. (SB p. 17)

 Uso da linguaxe funcional para explicar e reaccionar ante os cambios. (SB p. 16)

 Práctica de diálogos seguindo un modelo. (SB p.17)

 Explicación e reacción ante as situacións presentadas e petición de información (SB p. 20)

 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).
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Bloque 2 - Lectura e escritura 

PROCEDEMENTOS

Reading

 Comprensión do significado xeral e específico do texto. Realización das actividades de compren-
sión e corrección de forma conxunta na clase.  (SB p. 10)

 Lectura e comprensión dun folleto. Realización das actividades de comprensión e corrección con-
xunta.  (SB p. 10)

 Lectura e comprensión dun texto sobre Australia e New Zealand. Realización das actividades de
comprensión e corrección conxunta.  (SB pp. 14-15)

 Interpretación dunha liña do tempo. (SB pp. 16-17)

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

 Lectura comprensiva dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade: comportamento,
calidades persoais, expresións idiomáticas. (SB p. 19)

 Lectura dun texto sobre cambios na poboación e interpretación dos gráficos que o acompañan.
(SB p. 123)

Writing

 Compleción de frases e textos (SB pp. 9-20)

 Elaboración de frases comparando a vida na escola de primaria e a actual. (SB p. 11)

 Elaboración de frases dando consellos para novos alumnos. (SB p. 15)

 Interiorización de estratexias de escritura (Writing task): Descrición dunha escola. (SB p. 18)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (Look at language): orde dos adxectivos.
Realización dos exercicios propostos e corrección conxunta en clase. (SB p. 18)

 Elaboración dunha tarefa escrita: a descrición dunha escola, seguindo unha guía paso-a-paso,
con axuda dunhas preguntas de referencia e unha axeitada planificación do texto. Aplicación dos
novos coñecementos lingüísticos adquiridos na unidade. (SB p. 18)

Bloque 3 - Coñecemento da lingua 
     
CONCEPTOS

Funcións da linguaxe 
 Describir comportamentos e calidades persoais.
 Explicar sucesos.
 Explicar e reaccionar ante os cambios.
 Intercambiar información.

ESTRUTURAS-GRAMATICA
Have to. Must
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Can, could, be able to
Should, ought to
Order of adjectives

VOCABULARIO
Tema: Familia e fogar 
Léxico: 
 Topic vocabulary. 

- Adjectives – behaviour: acceptable, badly-behaved, common, compulsory, direct,
dishonest, easy-going, fair, familiar, honest, indirect, strict, unacceptable, unfair, un-
familiar, voluntary, well-behaved.

- Adjectives – personal qualities: active, adventurous, ambitious, artistic, confi-
dent, creative, curious, hard-working, logical, mathematical,  organized, so-
ciable.

- Expressions: feel at home, feel homesick, miss, settle into, ceremony, hunt,
status, tattoo, tribe, warrior,

 Language focus / Useful language: 
- Identificación de adxectivos relativo ao comportamento e as calidades persoais
- Noun suffixes: -ment, -ion, -al
- False friends: career, degree
- Functional language: explaining and reacting to change.

PROCEDEMENTOS

Grammar

 Observación da grammar animation e interiorización das estruturas presentadas. (Oxford iPack)

 Observación e interiorización do emprego dos modais para expresar obriga e prohibición: have to
e must. (SB p.11)

 Observación e interiorización do emprego dos modais para expresar obriga, permiso e consello:
can, could, be able to, should e ought to. (SB p.13)

 Interiorización da orde dos adxectivos. Realización dos exercicios propostos e corrección de for-
ma conxunta en clase. (SB p.18)

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

 Práctica dos contidos gramaticais presentados mediante a realización de exercicios do Work-
book.  (WB pp. 9-13)

Vocabulary

 Recoñecemento do vocabulario e descrición de situacións a partir dos coñecementos previos.
(SB p. 9)

 Asociación de antónimos. (SB, p. 10)

 Interiorización de expresións idiomáticas: (SB p. 10, 17)
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 Compleción de frases co adxectivo axeitado a modo de definición. (SB p. 12)

 Asociación de frases con adxectivos. (SB p. 12)

 Interiorización dalgúns false friends: degree, career. (SB p. 13)

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

 Formación de substantivos cos sufixos –ment, –ion e –al. (SB p. 14)

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

 Adquisición de linguaxe funcional. (SB p. 16)

 Práctica de estratexias de adquisición de vocabulario (Vocabulary reference). (WB p.86)

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

Pronunciation

 Audición da pronuncia do son /ʃ/ e reprodución de forma axeitada. (SB, p.15)

 Audición e reprodución do rap de Rosie. sentence stress. (SB p. 16)

Bloque 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

CONCEPTOS

 No Reino Unido é habitual levar uniforme nas escolas. Do mesmo xeito, algunhas escolas
organizan programas de intercambio. É obrigatorio dar orientación ao alumnado a partir dos
12 anos para facilitar a selección de materias.

 No Reino Unido considérase que se chega á idade adulta ós 18 anos.

 Australia é o sexto país máis grande do mundo

 Nova Zelandia está composta por dúas illas.

RELACIÓN CON OUTRAS ÁREAS DO CURRÍCULO

Ciencias sociais: Australia e Nova Zelandia; Cambios na poboación.
Cidadanía: normas de obrigado cumprimento.
Educación física: a vida dun deportista de elite.
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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 reference, WB p. 86
Vocabulary practice, WB p. 87

Photocopiable activities (Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM) Unit 1:
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
comportamento, calidades persoais, a escola...

 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 con comportamento, calidades persoais, a escola... 
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 Describe unha escola de forma clara e detallada, empregando unha correcta puntuación e a

orde correcta dos adxectivos.

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua 

Vocabulario 

 Coñece e utiliza vocabulario sobre o tema estudado na unidade: Time to change

Gramática

 Comprender  e utilizar  correctamente  as estruturas gramaticais  aprendidas na unidade: os
modais must, have to, can, could, be able to, should e ought to.

 Utiliza os adxectivos seguindo a orde correcta.

Fonética

 Aplica os coñecementos adquiridos de pronunciación: o son /ʃ/ e sentence stress.

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

Oxford University Press                     Mosaic 3                      49



Lingua Estranxeira – Inglés 3º ESO 

UNIT 2 – STORYTELLING

1.- OBXECTIVOS 

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Participar en intercambios orais:
- Expresar opinións.
- Describir libros e películas.
- Describir e narrar accións pasadas.
- Expresar preferencias.
- Realizar pequenos debates sobre os temas propostos.             

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación: 
- Comprender conversas e situacións en soporte audiovisual.
- Entender a información contida nun podcast.
- Entender a información contida nunha conversa.
- 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

 Revisar e identificar a partir da unidade de vocabulario: storytelling, libros e películas.
 Comprender e aplicar correctamente aspectos gramaticais:

- Quantifiers: too, too much / many, (not) enough.
- Past simple:
- Past continuous.
- Past time clauses with when / while
- Adverbs of degree.
- Expressing preferences.

 Empregar e aprender conectores básicos: so, although e 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
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 Audición dun texto ou visionamento dun vídeo sobre historias favoritas. (SB p. 21)

 Audición e lectura dun texto e asociación de títulos cos parágrafos correspondentes. Realiza-
ción de exercicios e revisión conxunta. (SB p. 22)

 Audición dun podcast sobre libros e películas e realización das actividades de comprensión
oral. (SB p. 24) 

 Audición de modelos de pronunciación para a súa correcta reprodución. (SB p. 27)

 Audición dunha conversa e resposta ás preguntas formuladas. (SB p. 28)

 Realización dun ditado. (SB p.29)

 Visionamento e comprensión dun vídeo sobre a expresión de preferencias. (SB p. 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 axeitada a partir das preguntas formuladas. (SB pp. 21-
32)

 Debate oral por parellas sobre películas e xéneros cinematográficos. (SB p. 21)

 Expresión oral sobre películas favoritas (SB p. 23)

 Debate oral en grupo sobre aspectos da cultura propia. (SB, p.27)

 Expresión de preferencias. (SB p. 28)

 Lectura dun cadro cunha destreza de expresión oral: functional language expresión razoada de
preferencias e aplicala nun intercambio comunicativo sobre eventos culturais ou de ocio na cida-
de. (SB, p. 29)

 Lectura dos cadros con linguaxe útil e consellos (Express it!; Learn it!; Functional language: Ex-
pressing preferences; 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 pp. 22-
23)

 Lectura de textos sobre aspectos típicos e tradicións de Irlanda e realización das actividades de
comprensión. (SB pp. 26-27)

 Lectura dun poster e resposta ás preguntas formuladas. (SB p. 29)
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 Identificación das características do tipo de texto estudado: un texto narrativo. (SB p.30)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade: libros e películas. (WB p. 90)

 Lectura e comprensión dun texto sobre tipoloxía textual. (SB p. 124)

Writing

 Elaboración dunha crítica dun libro, película ou obra de teatro co vocabulario e expresións apren-
didas. (SB p. 25)

 Interiorización de estratexias de escritura (Writing task): escribir unha historia. (SB p. 30)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (Look at language): os conectores so, al-
though e because. Realización dos exercicios propostos e corrección conxunta en clase. (SB p.
30)

 Elaboración dunha tarefa escrita: narración dunha historia, seguindo unha guía paso-a-paso, fa-
cendo unha correcta planificación do texto e revisando o texto antes de dalo por rematado. Apli-
car os novos coñecementos lingüísticos adquiridos na unidade. (SB, p. 30)

Bloque 3 - Coñecemento da lingua 
     
CONCEPTOS

Funcións da linguaxe 
 Falar de feitos e situacións pasadas.
 Falar de libros e películas
 Falar de tradicións e aspectos típicos
 Expresar preferencias.

ESTRUTURAS-GRAMATICA
Quantifiers: too, too much / many, (not) enough.
Past simple:
Past continuous.
Past time clauses: when, while
So, although and because
Adverbs of degree: a bit, fairly, incredibly, pretty, quite, very

VOCABULARIO
Tema: libros e películas. 
Léxico: 
 Topic vocabulary. 

- Adjectives – opinions: disappointing, dramatic, dull, enjoyable, entertaining,
hilarious, informative, original, predictable, realistic, spectacular, terrifying.

- Books and films: award, beginning, bestseller, critic, ending, film director, hit,
main character, novelist, plot, review, setting.
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 Language focus / Useful language: 

- Adverbs of degree: a bit, fairly, incredibly, pretty, quite, very.
- Common error: character.
- Expressing preferences: I’d rather (not) …, I’d prefer (not) …, I’d love …, I’m not

very keen on …, That sounds much better than …, I’ve heard it’s …
- Idiomatic expressions: just in time

PROCEDEMENTOS

Grammar

 Interiorización de presentacións gramaticais animadas. (Oxford iPack)

 Observación e interiorización das normas de uso de too, too much / many, (not) enough. (SB p.
23)

 Observación e interiorización das normas de uso do past simple and continuous e as past time
clauses con when e while. (SB p. 25)

 Práctica dos contidos gramaticais presentados mediante a realización de exercicios do Work-
book.  (WB pp. 17,19) 

 Interiorización dalgunhas expresións e consellos útiles: emprego de so, although e because na
redacción de textos. (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)

Vocabulary

 Interiorización de vocabulario: film genres, adjectives – opinion. (SB p. 21)

 Compleción de frases coas palabras resaltadas nun texto. (SB p. 22)

 Clasificación de palabras segundo o referente. (SB p. 24)

 Compleción do texto coas palabras correspondentes. (SB p. 24)

 Interiorización do significado da palabra character. (SB p. 24)

 Interiorizar o significado dalgúns adverbs of degree: a bit, fairly, incredibly, pretty, quite, very. (SB
p. 27)

 Interiorización algunhas expresións útiles: expressing preferences. (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: storytelling; books and films.
(SB p. 31; WB p.90)

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

Pronunciation
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 Audición, discriminación e repetición de palabras cos sons /s/ e /z/. (SB p.29)

Bloque 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

CONCEPTOS

 O primeiro  ‘blockbuster’,  Jaws,  fíxose  en  1975  e  trataba  dun  tiburón  branco  xigante  que
asasinaba persoas. Jaws obtivo uns ingresos no portelo superiores a 100.000.000 de dólares.

 Irlanda ten atraccións mundialmente famosas, entre as que destacan o Giant’s Causeway en
County Antrim e o Titanic shipyard en Belfast no norte, os cliffs of Moher no oeste e a Trinity
College library en Dublín. 

 Tres dos museos e galerías máis importantes do mundo están en Londres.

RELACIÓN CON OUTRAS ÁREAS DO CURRÍCULO

Lingua e literatura: Xéneros literarios, tipos textuais.
Ética e relixión: Tradicións populares.

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. 90
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

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
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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  libros,
películas e xéneros cinematográficos.

 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 libros, películas, xéneros cinematográficos e tradicións populares. 

 Escribe unha breve crítica literaria ou cinematográfica seguindo un modelo e guía de puntos a
tratar.

 Escribe  un  texto  narrativo  de  maneira  clara  e  detallada,  empregando  unha  axeitada
puntuación e conectores básicos.

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua 

Vocabulario 

 Coñece e utiliza vocabulario sobre o tema estudado na unidade: storytelling; books and films.

Gramática

 Comprender  e  utilizar  correctamente  as  estruturas  gramaticais  aprendidas  na  unidade:
quantifiers, past simple and past continuous e past time clauses with when and while.

Fonética

 Pronuncia axeitadamente os modelos presentados.

 Aplica os coñecementos adquiridos de pronunciación: os sons /s/ e /z/.

Reflexión sobre a educación

 Avalía o seu progreso e utiliza algunha estratexia de aprendizaxe. 
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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 – CHOICES, CHOICES

1.- OBXECTIVOS 

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Participar en intercambios orais:
- Debater sobre as compras en rebaixas e opcións persoais de ocio.
- Intercambiar información sobre as actividades que realizaron ou non.
- Debater sobre pratos internacionais.
- Formular suxestións e chegar a acordos.             

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación: 
- Comprender información en formato audiovisual.
- Identificar información nunha conversa sobre un programa vacacional.
- Comprender unha conversa entre amigos.
- 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: tecnoloxía e ocio
 Comprender e aplicar correctamente aspectos gramaticais:

- Present perfect with for and since
- Present perfect with still, yet and already  
- Suggestions

 Empregar e aprender regras básicas de ortografía.
 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

 Visionamento dos episodios do vídeo Round up. The way we shop; Putting together a scooter.
(SB pp. 33, 41)
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 Audición dunha conversa sobre un programa de actividades de vacacións. Realización dos

exercicios de comprensión propostos e revisión conxunta. (SB p. 37)

 Visionamento e comprensión do vídeo A world of food: International restaurants in the UK. (SB
p. 39)

 Audición e comprensión exhaustiva dunha conversa entre amigos. (SB p. 40)

 Identificación de modelos de pronuncia (SB p. 40)

 Realización dun ditado. (SB p. 42)

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)

 Intercambio oral sobre as actividades realizadas ou non realizadas. (SB p. 37)

 Presentación de opcións para chegar a un acordo. (SB p. 40)

 Functional language: making suggestions and reaching an agreement; preguntar e con-
testar preguntas e aplicar as estruturas nun intercambio comunicativo. (SB p. 41)

 Lectura dos cadros con linguaxe útil e consellos (táboas de vocabulario e gramática; Express it!;
Say it!; Functional language; Writing task; Language summary; Useful language; Check!; Remem-
ber!) e realización de exercicios para practicalos. (SB pp. 33-46)

 Presentación oral do proxecto A class survey. (SB p. 45)

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)

 Corrección de errores nun texto a partir da interpretación dun mapa. (SB p.38)

 Elección do resumo correcto e identificación de errores no segundo resumo (SB p. 38)

 Identificación das características do tipo de texto estudado: a discussion essay. (SB p. 42)

 Recoñecemento da información presentada en gráficos de distinta tipoloxía. (SB p. 44)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade: money and shopping, holiday
activities. (SB p. 43; WB p. 94)

 Lectura e comprensión dun texto sobre nutrición. (SB p. 125)

Writing

 Produción de frases co vocabulario e expresións aprendidas. (SB p. 33-46)
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 Redacción dun breve texto explicando a mellor ganga obtida, empregando o texto de modelo e a

guía cos puntos a tratar. (SB p. 35)

 Interiorización de estratexias de escritura (Writing task): a discussion essay. (SB p. 42)

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

 Elaboración dun discussion essay sobre un dos temas propostos. (SB p. 42)

 Elaboración do proxecto en grupo A class survey. Elaboración da enquisa, recompilación de datos
e de información e organización da información para presentala oralmente en clase, con axuda
dos coñecementos lingüísticos adquiridos ata a data e seguindo as indicacións do modelo. (SB
pp. 44-45)

Bloque 3 - Coñecemento da lingua 
     
CONCEPTOS

Funcións da linguaxe 
 Falar de experiencias vividas ou non.
 Falar de actividades vacacionais.
 Expresar opinións.
 Formular suxestións.
 Chegar a acordos.

ESTRUTURAS-GRAMATICA
Present perfect with for and since
Present perfect with still, yet and already  
Suggestions

VOCABULARIO
Tema: shopping, holiday activities
Léxico: 
 Topic vocabulary. 

- Money and shopping: afford,  bargain,  be worth,  borrow, brand,  cost,  discount,
lend, sale, save up, shop online, waste.

- Holiday activities: archery, athletics, catch up, join in, kayaking, miss out, pick
up, rock climbing, take up, trail biking, try out, wakeboarding

 Language focus / Useful language: 
- Making suggestions: Let’s …, How / What about –ing…?, Shall we...?, Why don’t

we…?
- Reaching an agreement: That sounds like a good plan / great idea, That works for

me / doesn’t work for me, That’s not a bad idea, but…, How does that sound?, Do
we all agree?, Is everyone happy to go with that idea?

- Idiomatic expressions: I’ve got my eye on …, We’re after …
- False friends: borrow, lend
- Phrasal verbs with up: fill up, queue up, set up, turn up, wash up.

PROCEDEMENTOS
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Grammar

 Observación e interiorización de presentacións gramaticais animadas. (Oxford iPack)

 Observación e interiorización das normas de uso do Present perfect con for e since. (SB p.35)

 Observación e interiorización das normas de uso do Present perfect con still, yet e already. (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 dos contidos gramaticais presentados mediante a realización de exercicios do Work-
book.  (WB p. 25, 27)

Vocabulary

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

 Compleción de frases coa forma axeitada das palabras resaltadas no texto. (SB p. 35)

 Interiorización e diferenciación do significado dos verbos borrow e lend. (SB p. 35)

 Compleción de listas de palabras segundo o referente. (SB p. 35)

 Asociación de palabras coa foto correspondente. (SB p. 36)

 Asociación de phrasal verbs co seu significado. (SB p. 36)

 Clasificación de palabras. (SB p. 39)

 Localización de phrasal verbs nun texto. (SB p. 39)

 Interiorización dalgunhas expresións e consellos útiles para facer suxestións e chegar a acordos.
(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: shopping, holiday activities. (SB
p. 43; WB p. 94)

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

Pronunciation

 Audición, discriminación e repetición da pronuncia de palabras cos sons /ɜ:/ e /ə/. (SB p.37)

Bloque 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

CONCEPTOS

 Tendas famosas en Londres: Harrods – fundado en 1849 e a maior tenda de Europa, Fortnum
and  Mason  –  fundado  en  1707  e  subministrador  oficial  da  Raíña,  Harvey  Nichols  and
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Selfridges – famosos por vender roupa de deseño,  Hamleys – a tenda de xoguetes máis
antiga do mundo.

 Os británicos son famosos por facer cola e considérano unha mostra de boa educación.

 É tradición estadounidense que os pais manden ós fillos a campamentos de verán durante as
vacacións.

 Segundo enquisas recentes, os británicos cociñan cada vez máis pratos internacionais, os
máis populares proveñen da China, India, Italia, México e Tailandia.

RELACIÓN CON OUTRAS ÁREAS DO CURRÍCULO

Ciencias Naturais. Alimentación e nutrientes.
Educación física: actividades de ocio.
Cidadanía: negociar e chegar a acordos.

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

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

Writing Tutor TR Multi-Rom

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

Oxford University Press                     Mosaic 3                      61



Lingua Estranxeira – Inglés 3º ESO 
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 ideas relevantes de mensaxes orais sobre compras e
ocio.

 Realiza suxestións e responde axeitadamente.

 Emprega a linguaxe axeitada para chegar a acordos.

 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 coas compras e o ocio. 

 Escribe un texto argumentativo de forma coherente, precisa e concisa, coidando a corrección
ortográfica.

 Escribe  un  guión  para  a  presentación  dunha  enquisa  de  maneira  clara  e  detallada,
empregando gráficos para plasmar a información recollida.

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua 

Vocabulario 

 Coñece  e  emprega  vocabulario  sobre  o  tema  estudado  na  unidade:  shopping,  holiday
activities.

Gramática

 Comprender  e  utilizar  correctamente  as  estruturas  gramaticais  aprendidas  na  unidade:
present perfect con for / since e con still / yet / already; suxestións.

 Emprega con corrección os verbos para expresar experiencias vividas.
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Fonética

 Aplica os coñecementos adquiridos de pronunciación: os sons /ɜ:/ e /ə/.

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 – COMMUNICATION

1.- OBXECTIVOS 

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Participar en intercambios orais:
- Debater sobre comunicación e tecnoloxía.
- Pedir axuda por teléfono
- Dar unha pequena charla sobre un músico. 

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación: 
- Entender e extraer detalles dun vídeo.
- Comprender a información dada nun programa radiofónico.
- Comprender conversas telefónicas
- Entender a información contida nunha charla.
- Realizar 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: tecnoloxía e ocio
 Comprender e aplicar correctamente aspectos gramaticais:

- Simple past and present perfect
- Present perfect with ever, never and just.
- Subject and object questions.

 Empregar correctamente os signos de puntuación básicos.
 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

 Visionamento e comprensión dos episodios do vídeo Round up. Learning languages, The lan-
guage café. (SB pp. 47, 55)

 Audición dun programa radiofónico e resposta ás preguntas formuladas. (SB p. 51)
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 Audición dunha charla e identificación dos detalles para responder preguntas. Realización de

exercicios e revisión conxunta. (SB p. 50)

 Audición de modelos de pronuncia. (SB p. 53)

 Visionamento e comprensión do vídeo Drums from around the world. (SB p. 53)

 Audición de tres conversas telefónicas e asociación das chamadas cos documentos. (SB p.
54)

 Realización dun ditado. (SB p. 54)

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)

 Descrición de situacións cos adxectivos listados. (SB p. 47)

 Intercambio de preguntas para adiviñar un aparato electrónico. (SB p. 51)

 Realización dunha charla sobre un músico, seguindo un modelo e a guía de puntos a incluír. (SB
p. 53)

 Resposta ás preguntas formuladas. (SB p. 55)

 Realización dun roleplay como práctica da linguaxe funcional presentada. (SB p.55)

Bloque 2 - Lectura e escritura 

PROCEDEMENTOS

Reading

 Lectura dun artigo sobre problemas de comunicación. Realización das actividades de compren-
sión e corrección conxunta na clase. (SB pp. 48-49)

 Lectura e compleción dun manual de instrucións dun smartphone e ampliación de vocabulario.
(SB pp. 50)

 Lectura dunha FAQ page e comprensión exhaustiva do texto. (SB p. 51)

 Identificación das características do tipo de texto estudado: un e-mail informal. (SB pp. 56)

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

 Lectura comprensiva dun texto sobre redes informáticas. (SB p. 126)

Writing

 Produción de frases sobre o tema da unidade co vocabulario e expresións aprendidas. (SB pp.
47- 58)

 Descrición dunha experiencia nunha viaxe escolar ou unhas vacacións en familia. (SB p. 49)
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 Compleción de diálogos coa linguaxe funcional presentada. (SB p. 54)

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

 Interiorización de estratexias de escritura (Writing task): escribir un e-mail informal. (SB p. 56)

 Elaboración dunha tarefa escrita describindo unha páxina web. (SB p. 58)

Bloque 3 - Coñecemento da lingua 
     
CONCEPTOS

Funcións da linguaxe 
 Debater sobre comunicación e tecnoloxía.
 Describir experiencias.
 Dar información sobre un músico
 Intercambiar preguntas e respostas sobre aparatos electrónicos.
 Realizar un role-play simulando unha conversa telefónica pedindo axuda.

ESTRUTURAS-GRAMATICA
Present perfect and past simple
Present perfect with ever, never and just
Subject and object questions.

VOCABULARIO
Tema: Communication and technology 
Léxico: 
 Topic vocabulary. 

- Adjectives – feelings: amusing, annoying, confusing, embarrassing, fascinating,
frightening, inspiring, irritating, motivating, relaxing, upsetting, worrying.

- Verbs - Technology: browse, charge, plug in, press, scroll,  stream, swipe,
switch off, switch on, tap, text, unplug, update

- Communication:  burst  out  laughing,  gap,  gesture,  misunderstanding,  nod
your  head,  shake your  head,  express,  hit,  invite,  spread news,  squeeze,
warn.

 Language focus / Useful language: 
- -ed / -ing adjectives.
- Subject and object questions.
- Asking for help on the phone: I’ve just bought … and I’ve got a problem with it,

Could you explain how to … ?, Can you tell me … ?, Could you help me with … ,
please?, I need some help with …, Good afternoon. … speaking, Could I speak
to… , please?, I’m calling because …, Can I take your name, please?, Would you
mind spelling that for me?, Thank you very much for your help.

PROCEDEMENTOS

Grammar

 Observación e interiorización de presentacións gramaticais animadas. (Oxford iPack)
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 Observación e interiorización do emprego do past simple e o present perfect. Diferenciación entre

ambos tempos verbais. (SB p. 49)

 Interiorización de consellos gramaticais a partir do cadro Grammar tip. (SB p. 49)

 Observación e interiorización da formación e emprego das subject e object questions. (SB p. 51)

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

 Práctica do emprego do present perfect con ever, never e just. (SB p. 55)

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

 Práctica dos contidos gramaticais presentados mediante a realización de exercicios do Work-
book.  (WB pp. 33, 35)

Vocabulary

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

 Asociación de adxectivos coas situacións presentadas. (SB p. 47)

 Asociación de palabras ou expresións coa definición correspondente. (SB p. 49, 52)

 Compleción nun texto cos verbos correspondentes. (SB p. 50)

 Interiorización da diferencia de significado e emprego entre os –ed e –ing adjectives:  Common
error. (SB p. 52)

 Interiorización de expresións e linguaxe útil para pedir axuda por teléfono: Functional language.
(SB p. 55)

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

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

Pronunciation

 Audición, discriminación e reprodución dos sons /d/, /t/ e /ɪd/ na terminación dos –ed adjectives.
Clasificación de adxectivos segundo a súa pronuncia. (SB p. 53)
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Bloque 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

CONCEPTOS

 375 millóns de persoas falan inglés como segunda lingua e arredor de 750 millóns de persoas
fálano como lingua estranxeira.

 A linguaxe xestual pode provocar malentendidos: o mesmo xesto pode significar cousas moi
distintas en diferentes países ou culturas.

 Os instrumentos musicais son e foron empregados como medio de comunicación en diversas
culturas.

 O inglés estándar foi a lingua oficial en Escocia dende 1707, se ben a maioría da poboación
fala con acento escocés e algunhas variacións léxicas e gramaticais.

RELACIÓN CON OUTRAS ÁREAS DO CURRÍCULO

Lingua e literatura: comunicación verbal e non verbal.
Tecnoloxía: aparatos electrónicos; redes informáticas.

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 reference, WB p. 98
Vocabulary practice, 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
comunicación e tecnoloxía.

 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 co tema da unidade. 

 Escribe unha descrición dunha experiencia de maneira clara e detallada, seguindo un modelo
e guía de redacción.

 Escribe un e-mail informal seguindo un modelo e guía de redacción e atendendo á correcta
puntuación do mesmo.

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua 

Vocabulario 

 Coñece  e  emprega  vocabulario  sobre  o  tema  estudado  na  unidade:  comunicación  e
tecnoloxía.

Gramática

 Comprender  e  utilizar  correctamente  as  estruturas  gramaticais  aprendidas  na  unidade:
present perfect and past simple, subject and object questions, present perfect with ever, nerver
and just.

Fonética

 Aplica os coñecementos adquiridos de pronuncia: os sons /d/, /t/ e /ɪd/ na terminación dos –ed
adjectives.

Reflexión sobre a educación

 Avalía o seu progreso e utiliza algunha estratexia de aprendizaxe. 
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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 5 – A LIFE OF CRIME

1.- OBXECTIVOS 

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Participar en intercambios orais:
- Coñecer vocabulario relacionado co mundo do delito.
- 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:  delitos,  delincuentes e persoas que loitan
contra o crime.

 Comprender e aplicar correctamente aspectos gramaticais:
- Verbos seguidos de –ing e verbos seguidos de to
- Pronomes relativos: who, which, whose, where
- Modals of deduction: can’t, could, might, must

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

 Audición dun texto para comprobar a veracidade das suposicións feitas. (SB pp. 60, 67)

 Audición de noticias e asociación de vocabulario de maneira comprensiva.(SB pp. 62, 64 )

 Audición dun fragmento dun programa de radio para coñecer as noticias. (SB p. 63)
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 Audición de testemuñas describindo delitos e comprensión dos mesmos. (SB p. 66)

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.
59-70)

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

 Intercambio de comentarios acerca das normas na nosa sociedade. (SB p. 65)

 Descrición de imaxes e fotografías. (SB p. 66)

 Interiorización dos cadros con linguaxe útil e consellos (Functional language: describing photos;
diferenciación de erros comúns: learn it!; identificación dalgunhas frases feitas:Express it!; Lan-
guage summary) e realización de exercicios para practicalos. (SB pp. 59-70)

Bloque 2 - Lectura e escritura 

PROCEDEMENTOS

Reading

 Lectura de extractos de novas. Análise comprensivo da linguaxe e dedución do significado das
palabras en grosa. TG p.59

 Dedución do contido dun texto a partir da lectura do título. (SB p. 60)

 Comprensión do significado xeral do texto, e realización das actividades de comprensión. Correc-
ción de forma conxunta en clase.  (SB pp. 60-61)

 Compleción de oracións a partir da lectura dun texto. (SB p. 62)

 Interpretación de signos e formulación de hipóteses dedutivas acerca do seu significado. (SB p.
64)

 Identificación das características do tipo de texto estudado: un artigo periodístico. (SB p. 68)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade: a life of crime (SB p. 69)

Writing

 Descrición de traballos e/ou fotografías. (SB pp. 61, 67)

 Elaboración de normas para a nosa escola e/ou para a nosa poboación. (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. 68)

 Elaboración dunha tarefa escrita: A newspaper article about a crime seguindo unha guía e unha
correcta planificación do texto. Aplicación dos novos coñecementos lingüísticos adquiridos na uni-
dade. (SB p. 68)

Bloque 3 - Coñecemento da lingua 
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CONCEPTOS

Funcións da linguaxe 
 Deducir feitos, accións, posibilidades.
 Dialogar para transmitir mensaxes
 Describir imaxes

ESTRUTURAS-GRAMATICA
Verbs with –ing and to
Relative pronouns
Modals of deduction: can’t, could, might, must
Connectors – Phrases for articles: first, firstly, first of all; before, after, next, then; finally, lastly, in
the end

VOCABULARIO
Tema: crimes, criminals and crime fighters 
Léxico: 
 Topic vocabulary. 

- Crimes: arson, blackmail, burglary,credit card fraud, drug-dealing, forgery, identify
theft, kidnapping, mugging, pickpocketing, shoplifting, speeding, vandalism

- Crime fighters:  detective,  judge,  lawyer,  police officer,  private investigator,
traffic warden

- Criminals: armed robber, burglar, fraudster, mugger, murderer, thief
 

 Language focus / Useful language: 
- Emprego dos prefixos negativos: dis-, il-, im-, ir-, un-
- Identificación de frases feitas: make someone think twice; come clean about…
- Describing photos

PROCEDEMENTOS

Grammar

 Observación e interiorización das normas de emprego das estruturas presentadas nesta unidade
a partir das diferentes grammar animations. (Oxford iPack)

 Observación e estudo comprensivo de táboas clasificadoras (SB p. 61)

 Inferencia de normas de emprego e funcionamento das estruturas presentadas: pronomes relati-
vos e modals of deduction.(SB pp. 63, 67)

 Realización dos exercicios propostos e corrección conxunta en clase. (SB pp. 61, 63, 67)

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

 Práctica do uso das estruturas presentadas mediante a realización de exercicios do workbook.
(WB pp. 41, 43)

Vocabulary
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 Identificación de vocabulario a partir de imaxes e definicións. (SB pp. 59, 62)

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

 Interiorización dalgunhas expresións e consellos útiles: common errors. (SB pp. 61, 65)

 Estudo do cadro-resumo sobre functional language: Describing photos (SB p. 67)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade: a life of crime. (SB, p. 69; WB p.
102)

 Realización dunha sopa de letras.. (WB p. 103)

Pronunciation

 Audición da pronuncia dalgunhas oracións: linking. (SB p. 66)

Bloque 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

CONCEPTOS

 Os gardas de tráfico son os profesionais menos populares no Reino Unido.

 Hai moitas clases de investigadores privados; incluso adolescentes traballan niso.

 Hai  que  ter  moito  coidado  co  que  se  escribe  nas  redes  sociais:  Pode  ser  causa  de
encarceramento.

RELACIÓN CON OUTRAS ÁREAS DO CURRÍCULO

Ciencias sociais: traballos relacionados cos delitos.
Cidadanía: Os dereitos humanos

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

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

Writing Tutor TR Multi-Rom

As actividades de extensión

Actividades adicionais e opcionais (Teacher’s guide, pp. T59-T70)
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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 diversos tipos de delitos.

 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 feitos delitivos. 

 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 emprega vocabulario sobre o tema estudado na unidade: delitos, delincuentes e
persoal que loita contra o crime.

 Emprega os prefixos negativos con suficiencia.
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Gramática

 Comprender e utilizar correctamente as estruturas gramaticais aprendidas na unidade: Verbs
with –ing and with to; relative prononus; modals of deduction 

Fonética 

 Aplicar coñecementos adquiridos de pronuncia. linking 

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 – CREATIVITY

1.- OBXECTIVOS 

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Participar en intercambios orais:
- Expresar accións útiles para conservar o medio ambiente.
- Simular un diálogo sobre comidas exóticas entre un chef e un cliente.
- Explicando as cousas que reciclamos, reutilizamos e gardamos. 

 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  informes e un periódico escolar  empregando estratexias e recursos axeitados de

cohesión e coherencia. 

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua

 Repasar e identificar  o vocabulario da unidade: verbos relacionados co medio ambiente e
adxectivos relacionados cos inventos.

 Comprender e aplicar correctamente aspectos gramaticais:
- The present simple passive.
- The past simple passive.

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

 Audición dun texto para satisfacer a súa curiosidade persoal. (SB p. 72)

 Audición atenta dun texto para corrixir erros ou para comprobar respostas.     ( SB p. 74,75,
76, 77)

 Audición comprensiva de conversacións nun restaurante. (SB p. 78)
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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.
71-84)

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

 Enumeración e intercambio de opinións acerca dos materiais que se reciclan, reutilizan ou re-
ducen. (SB p. 71)

 Intercambio de diálogos, conversas e suxestións a partir de modelos. (SB p. 73,75)

 Interiorización dos cadros con linguaxe útil e consellos (Functional language: Talking about food;
identificación de frases feitas: Express it!; Research it!; Learn it!;say it!; Look at language; Lan-
guage summary) e realización de exercicios para practicalos. (SB pp. 71-84)

Bloque 2 - Lectura e escritura 

PROCEDEMENTOS

Reading

 Lectura de textos sobre reciclaxe de materiais e análise comprensivo da linguaxe. (SB p. 72)

 Comprensión do significado xeral do texto relacionado cos inventos, e realización de resumos.
Corrección de forma conxunta en clase.  (SB pp. 74)

 Identificación das características do tipo de texto estudado: un informe periodístico. (SB p. 80)

 Comprensión das expresións empregadas para elaborar un informe.  (SB p. 80)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade: palabras compostas. (SB p. 81)

Writing

 Elaboración de preguntas e respostas sobre os inventos. (SB p. 76)

 Redacción de cinco regras de algúns deportes. (SB p. 77)

 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)

 Elaboración dunha tarefa escrita: A report seguindo unha guía e unha correcta planificación do
texto e aplicando os novos coñecementos lingüísticos adquiridos na unidade. (SB p. 80)

 Elaboración dun periódico escolar: Group Project – Read all about it! (SB pp. 82-84)

Bloque 3 - Coñecemento da lingua

CONCEPTOS

Oxford University Press                     Mosaic 3                      78



Lingua Estranxeira – Inglés 3º ESO 
Funcións da linguaxe 
 Expresar feitos presentes realizados habitualmente sen importar quen os fai.
 Expresar acontecementos pasados significativos.
 Dialogar para pedir información sobre a comida.

ESTRUTURAS-GRAMATICA
The present simple passive
The past simple passive
Para  elaborar  un  informe ten  que  haber  catro  parágrafos:  introduction,  sources,  generalizing,
conclusions and recommendations

VOCABULARIO
Tema: creativity 
Léxico: 
 Topic vocabulary. 

- Environment: bury, destroy, dump, poison, pollute, preserve, protect, recycle, redu-
ce, reuse, save, throw away

- Technology:  automatic,  convenient,  efficient,  fixed,  heavy,  high-quality,  im-
practical, inconvenient, inefficient, light, low-quality, manual, portable, practi-
cal, reliable, time-consuming, time-saving, useful, useless

 Language focus / Useful language: 
- Give it a go!
- Football pitch
- Hockey stick
- identificación dalgunhas palabras compostas: ice hockey, ice rink, sports trophy, su-

mmer sport
- Talking about food: How is it cooked? On the grill / in the oven/ in a pan; What does

it come with?; What is it served with? ; What has it got on / in it? ; That smells /
looks / sounds / tastes…

PROCEDEMENTOS

Grammar

 Interiorización de presentacións gramaticais animadas. (Oxford iPack )

 Observación e interiorización das normas de emprego das formas simples de pasiva: presente e
pasado. (SB pp. 73, 75)

 Realización dos exercicios propostos e corrección conxunta en clase. (SB pp. 73, 75)

 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

 Interiorización dalgunhas expresións e consellos útiles: learn it! (SB p. 77)

 Identificación de vocabulario en contexto. (SB p. 72, 76)
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 Estudo do cadro-resumo sobre functional language: Talking about food. (SB p. 79)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade: environment and technology
(SB p. 81; WB p. 106)

Pronunciation

 Audición e reprodución da pronuncia de palabras cos sons /ʃ/ e /tʃ/. (SB p. 78)

Bloque 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

CONCEPTOS

 Os electrodomésticos melloraron a vida das persoas.

 O Velcro popularizouse cando o empregaron os astronautas.

 Moitos materiais recíclanse para confeccionar pezas de vestir, xoias, bolsos ou zapatos.

 The Monegros Desert  Festival,  en Huesca é recomendable para todos os fans do
emprego do ordenador.

RELACIÓN CON OUTRAS ÁREAS DO CURRÍCULO

Ciencias naturais: reciclaxe e medio ambiente.
Tecnoloxía: transformacións alimenticias
Educación física: deportes

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
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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
relacionados coa comida, os inventos e os materiais e o medio ambiente. 

 Escribe un informe,  empregando unha correcta puntuación e emprega secuenciadores de
forma axeitada.

 Elabora  un  periódico  escolar,  incluíndo  artigos  variados,  interesantes,  con  presentación
lograda e precisa.

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua 

Vocabulario 

 Coñece e emprega vocabulario sobre o tema estudado na unidade: comida, inventos, medio
ambiente.

Gramática

 Comprende  e  utiliza  correctamente  as  estruturas  gramaticais  aprendidas  na  unidade:  the
simple present passive and the simple past passive.
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 Organiza un texto en parágrafos de maneira correcta e precisa empregando os conectores

axeitados. 

Fonética 

 Aplica os coñecementos adquiridos de pronuncia: os sons /ʃ/ e /tʃ/.

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 – A BIG IMPROVEMENT

1.- OBXECTIVOS 

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Participar en intercambios orais:
- Describir health and fitness e Jobs around the home.
- Realizar un role play.
- Simular un diálogo para facer os preparativos dunha viaxe.
- Facer plans de futuro. 

 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: health and fitness; traballos habituais que se
fan usualmente no fogar.

 Comprender e aplicar correctamente aspectos gramaticais:
- Will and be going to
- Some-, any-, every-, no-

 Usar regras básicas de ortografía e puntuación.
 Recoñecer e reproducir sons, ritmo e entonación.
 Interpretar expresións numerais de tempo. 
 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)

 Audición dun texto para aprender vocabulario, completar un cadro e responder preguntas. (SB
p. 88, 90)
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 Audición de conversas de forma comprensiva para conseguir información específica. (SB pp.

92, -93, 96)

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 indicando preferencias a partir das preguntas formuladas. (SB pp. 85-96)

 Previsión de plans de futuro. (SB p. 92)

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

 Interiorización dos cadros con linguaxe útil e consellos (Functional language: Making travel arran-
gements; Learn it!; Say it!; Language summary) e realización de exercicios para practicalos. (SB
pp. 85-96)

Bloque 2 - Lectura e escritura 

PROCEDEMENTOS

Reading

 Lectura de textos sobre redes, deportes e análise comprensivo da linguaxe. (SB p. 85)

 Comprensión do significado xeral dun texto sobre deportes e realización das actividades de com-
prensión. Corrección de forma conxunta en clase.  (SB pp. 86-87)

 Estudo de vocabulario actual a partir da lectura do texto “Social networking in India”. (SB pp. 90-
91)

 Identificación das características do tipo de texto estudado: unha entrada nun blog. (SB p. 94)

 Lectura de anuncios e decisión de cal escolleremos para facer unha viaxe.  (SB p. 92)

 Obtención de información e realización de actividades de comprensión. (SB p. 129)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade:  health and fitness and Jobs
round the home. (SB p. 95)

Writing

 Compleción de frases a partir da lectura de textos. (SB pp. 86, 89, 91)

 Produción de frases co vocabulario e expresións aprendidas. (SB pp. 87)

 Redacción de parágrafos facendo predicións e plans de futuro. (SB p. 87)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (writing task): puntuación e emprego axei-
tado da orde dos parágrafos, realización dos exercicios propostos e corrección conxunta en cla-
se. (SB p. 94)
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 Elaboración dunha tarefa escrita: Things you want to improve, seguindo unha guía e unha correc-

ta planificación do texto e aplicando os novos coñecementos lingüísticos adquiridos na unidade.
(SB p. 94)

Bloque 3 - Coñecemento da lingua

CONCEPTOS

Funcións da linguaxe 
 Comentar os deportes que nos gustaría practicar.
 Dialogar para obter información sobre viaxes.
 Facer predicións e plans de futuro.

ESTRUTURAS-GRAMATICA
Will e be going to
Present continuous and present simple for future arrangements
Some-, any-, no-, every-

VOCABULARIO
Tema: big improvements in the future 
Léxico: 
 Topic vocabulary. 

- Health and fitness: accuracy, balance, compete, coordination, draw, flexibility, im-
prove, speed, stamina, strength, take the lead

- Jobs around the home:   change the sheets, close the blinds, do the washing,
empty the bin, mop the floor, mow the lawn, set the table, vaccum the carpet, wash
the dishes, wipe the worktop

 Language focus / Useful language: 
- will
- Be going to
- carpet, folder
- gerund forms as a subject
- Making travel arrangements: How do I get to…from…?, How many stops is that?,

How much is the fare?, Which platform does the train to… go from?, How oftgen do
the trains go to…?, Can I get a ticket on the train?, Would you like a window or an
aisle seat?, Has anyone interfered with you bags since you packed them?, Do you
have any hand luggage?

PROCEDEMENTOS

Grammar

 Interiorización de presentacións gramaticais animadas. (Oxford iPack)

 Asociación e interiorización das normas de emprego das formas will /be going to para facer predi-
cións ou plans de futuro. (SB p. 87)

 Interiorización de normas para o emprego correcto das palabras anything, something, everything,
nothing,  somewhere,  everywhere,  nowhere,  anywhere,  someone, somebody,  everyone,  every-
body, no one, nobody, anyone, anybody… (SB p. 89)
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 Lectura de consellos sobre a diferencia de significado no emprego do present simple e do present

continuous para indicar plans de futuro. (SB p. 92)

 Realización dos exercicios propostos e corrección conxunta en clase. (SB pp. 87, 89, 92)

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

 Práctica do uso da gramática da unidade mediante a realización de exercicios do workbook.  (WB
pp. 57, 59)

Vocabulary

 Asociación de vocabulario con imaxes e comentarios deportivos. (SB p. 85-86)

 Asociación de vocabulario coa súa definición. (SB p. 87)

 Asociación de vocabulario con imaxes. (SB p. 88)

 Interiorización dalgunhas expresións e consellos útiles: carpet/folder. (SB p. 89)

 Formación de palabras coa terminación –ing. (SB p. 91)

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

 Estudo do cadro-resumo sobre functional language: Making travel arrangements (SB p. 93)

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

 Realización de crebacabezas e encrucillados. (WB p. 58)

Pronunciation

 Audición, discriminación e reprodución da pronuncia de palabras cos sons /əʊ/ e /ɒ/. (SB p. 91)

Bloque 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

CONCEPTOS

 Farmerbook é unha rede social que axuda a uns 100.000 usuarios dando consellos ós
labradores da India.

 Dende 2004, en California, USA, celébranse competicións deportivas entre robots competindo
en diferentes deportes tales como football, sumo, wrestling, races, maze solving and combat

RELACIÓN CON OUTRAS ÁREAS DO CURRÍCULO

Tecnoloxía: robots; novos inventos, tecnoloxía de futuro; sistemas alimentarios na India; blogs e
redes sociais.
Ciencias sociais: agricultura na India
Xeografía. Jaipur, Brisbane, Cape Town
Lingua: redaccións acerca de plans de futuro.

3 - TRATAMENTO DA DIVERSIDADE
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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
relacionados con predicións e plans de futuro. 

 Escribe a entrada dun blog sobre as melloras que pretende facer no futuro de maneira clara e
detallada,  empregando  unha  axeitada  puntuación  e  emprega  secuenciadores  de  forma
axeitada.
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 Describe de maneira detallada e precisa todos os traballos que realiza na súa casa.

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua 

Vocabulario 

 Coñece  e  emprega  vocabulario  sobre  o  tema  estudado  na  unidade:  saúde,  deportes  e
traballos que se realizan na casa.

Gramática

 Comprender e utilizar  correctamente as estruturas gramaticais aprendidas na unidade: will
para  predicións  e  decisións  espontáneas e  be going  to  para  expresar  intencións e  plans
futuros.

 Emprega some-, any-, every-, no- correctamente. 

Fonética 

 Aplica os coñecementos adquiridos de pronunciación: os sons vocálicos /əʊ/ e /ɒ/.

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 – LIVING TOGETHER

1.- OBXECTIVOS 

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Participar en intercambios orais:
- Describir a personalidade dos individuos.
- Empregar verbos para falar das relacións humanas
- Pedir e dar desculpas.
- Formular hipóteses e suposicións.
- Prometer algo.

 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: personalities; relationships.
 Comprender e aplicar correctamente aspectos gramaticais:

- The first conditional
- The second conditional
- Will for promises

 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 de textos para corrixir respostas dadas. (SB p. 97,100)
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 Audición dun texto co fin responder preguntas. (SB p. 98)

 Audición de conversas para pedir desculpas. (SB p. 104)

 Realización dun ditado. (SB p. 105)

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.
97-108)

 Expresión da opinión persoal a partir das preguntas formuladas. (SB pp. 97-108)

 Realización de predicións (SB p. 98)

 Petición de desculpas. (SB p. 105)

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

 Interiorización dos cadros con linguaxe útil e consellos (Functional language: Making travel arran-
gements; Learn it!; Say it!; Language summary) e realización de exercicios para practicalos. (SB
pp. 97-108)

Bloque 2 - Lectura e escritura 

PROCEDEMENTOS

Reading

 Lectura de textos sobre persoas e/ou animais e lugares e análise comprensivo da linguaxe. (SB
p. 98, 100, 102)

 Comprensión do significado xeral do texto, e realización das actividades de comprensión. Correc-
ción de forma conxunta en clase.  (SB pp. 102-103)

 Identificación das características do tipo de texto estudado: unha enquisa. (SB p. 106)

 Análise dun texto e interiorización do emprego de adverbios de modo.  (SB p. 106)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade: personalities and relationships.
(SB p. 107)

Writing

 Produción de frases, preguntas e respostas, co vocabulario e exprecións aprendidas. (SB pp. 97-
108)

 Descrición do mellor amigo. (SB p. 98) 

 Elaboración de frases con estrutura de condicionais. (SB pp. 99, 101)

 Redacción de promesas. (SB p.105)
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 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (writing task): puntuación e emprego de

adverbios de modo, realización dos exercicios propostos e corrección conxunta en clase. (SB p.
106)

 Elaboración dunha tarefa escrita: A survey, 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 o horóscopo chinés.
 Dialogar para pedir desculpas.
 Efectuar promesas.
 Expresar condicións.

ESTRUTURAS-GRAMATICA
The first conditional
Will for promises
The second conditional
Adverbs of manner: hard, fast, quickly, well…

VOCABULARIO
Tema: personalities and relationships 
Léxico: 
 Topic vocabulary. 

- Personalities: charming, competitive, generous, jealous, lazy, loyal, proud, selfish,
sensible, sensitive, strong, stubborn, talkative, thoughtful, unpredictable.

- Phrasal verbs- Relationships: fall out, get on with, look up to, make up, pick
on, put up with, tell off, turn to.

 Language focus / Useful language: 
- Estrutura das frases condicionais de tipo 1 e 2.
- Emprego da expresión: They won’t hang around.
- identificación de algúns false friends: assist, attend
- Apologizing: I apologize for; I am really sorry about; I’m so sorry; I’ll do better next

time/; It  won’t happen again/ Next time I’ll remember to…/ That’s all right/ Never
mind / Don’t worry about it.

PROCEDEMENTOS

Grammar

 Interiorización de presentacións gramaticais animadas. (Oxford iPack)

 Observación e interiorización das normas de formación e emprego das oracións condicionais de
tipo 1 e 2. (SB p. 99, 101)

 Realización dos exercicios propostos e corrección conxunta en clase. (SB pp. 99, 101)

 Observación e interiorización da formación de palabras empregando sufixos. (SB p. 103)
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 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

 Identificación de vocabulario en contexto. (SB p. 98, 100, 102)

 Asociación de vocabulario coa súa definición. (SB p. 100)

 Interiorización dalgunhas expresións e consellos útiles: false friends. (SB p. 98, 102)

 Estudo do cadro-resumo sobre functional language: Apologizing. (SB p. 105)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade:  adjectives and phrasal verbs.
(SB p. 107; WB p. 114)

 Realización de crebacabezas e encrucillados. (WB p. 64)

Pronunciation

 Audición e reprodución da pronunciación dalgunhas contraccións:‘ll , won’t...(SB p. 99)

Bloque 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

CONCEPTOS

 O horóscopo chinés cambia cada ano. Os chineses cren que a personalidade dos individuos
está influenciada polo animal que representaba o mes e o ano no que naceron.

 En Papua Nova Guinea coexisten máis de 800 tribus.

 
RELACIÓN CON OUTRAS ÁREAS DO CURRÍCULO

Xeografía e Historia: Papua Nova Guinea
Ciencias Naturais. Bio-diversidade
.

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 *, **
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Vocabulary worksheets *, **

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 referentes a costumes, personalidade e
relacións humanas. 

 Elabora unha entrevista de maneira clara e detallada, empregando unha puntuación correcta
e emprega expresións modais de forma axeitada.

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua 

Vocabulario 

 Coñece e emprega vocabulario sobre o tema estudado na unidade: personalidade e verbos
para referirse ás relacións humanas.

 Diferencia os nomes dos adxectivos.
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Gramática

 Comprender e utilizar correctamente as estruturas gramaticais aprendidas na unidade: first
and second conditional.

 Emprega correctamente will para facer promesas. 

Fonética 

 Aplica os coñecementos adquiridos de pronunciación: as contraccións.

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 – A BETTER WORLD

1.- OBXECTIVOS 

BLOQUE 1 - Comunicación oral: escoitar, falar e conversar

 Participar en intercambios orais:
- Explicar vantaxes e inconvenientes.
- Dar razóns.
- Describir aspectos da súa área.
- Da-la opinión persoal.

 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 identifica-lo vocabulario da unidade: música, moda, capañas de recollida de cartos.
 Comprender e aplicar correctamente aspectos gramaticais:

- Repaso de tempos de presente, pasado e futuro.
- Revisión das formas en voz pasiva.
- Repaso dos pronomes relativos.
- Repaso do first conditional e second conditional.
- Estrutura e linguaxe empregada en cartas formais.

 Usar 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 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. 110, 112, 114, 116)

 Escoita de textos para corrixir erros. ( SB p. 113, 115, 120)
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 Realización dun ditado. (SB p. 115)

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 vocabulario a partir de imaxes. (SB p. 131)

 Intercambio de diálogos e conversacións a partir de modelos. (SB pp. 116-117)

 Interiorización dos cadros con linguaxe útil e consellos (Functional language: Explaining advanta-
ges, disadvantages and reasons; identificación de common errors; Learn it!; Say it!; Language su-
mmary) e realización de exercicios para practicalos. (SB pp. 109-122)

Bloque 2 - Lectura e escritura 

PROCEDEMENTOS

Reading

 Reflexión sobre como a música traspasa fronteiras (SB p. 110)

 Descrición da vestimenta. (SB p. 112)

 Lectura de textos sobre aspectos tipicamente británicos e análise comprensiva da linguaxe. (SB
p. 114)

 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: unha carta formal. (SB p. 118)

 Lectura dun modelo de carta formal. Comprensión do formato e das expresións empregadas no
mesmo.  (SB p. 118)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade: charity and campaing actions;
fashion. (SB p. 119)

Writing

 Elaboración de frases asociando fragmentos dados. (SB pp. 110, 111,118)

 Produción de frases, preguntas e respostas, co vocabulario e exprecións aprendidas. (SB pp.
109-122)

 Redacción dun parágrafo sobre un acontecemento (concerto, exposición, acto deportivo…) que
se produce de maneira regular na escola ou vila. (SB p. 111)

 Lectura de consellos para mellora-la expresión escrita (writing task): distribución, presentación,
puntuación e uso de expresións nunha carta formal. Realización dos exercicios propostos e co-
rrección conxunta en clase. (SB p. 118)
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 Elaboración dunha tarefa escrita: A formal letter, seguindo unha guía e unha planificación correcta

do texto e aplicando os novos coñecementos lingüísticos adquiridos na unidade. (SB p. 118)

 Elaboración dun documentary sobre a área onde vivimos seguindo as tasks do Project.  (SB
pp.120-121)

Bloque 3 - Coñecemento da lingua

CONCEPTOS

Funcións da linguaxe 
 Explicar vantaxes e inconvenientes.
 Dar razóns.
 Dialogar para intercambiar opinións.
 Explicar tradicións e costumes.
 Describir situacións.

ESTRUTURAS-GRAMATICA
Present simple, Present continuous, Present perfect
Past simple, past continuous
Will, be going to
The passive
Relative pronouns
First conditional, second conditional
I’m writing on behalf of… to tell you about… We are organizing… We will use… We would be very
grateful if you could… We look forward to hearing from you.

VOCABULARIO
Tema: charity actions and fashion 
Léxico: 
 Topic vocabulary. 

- Charity actions: campaign, contribute, donate, fundraising, persuade, petition, pro-
test, publicize, raise money, sponsor, volunteer

- Fashion: casual, delicate, fashionable, full-length, hard-wearing, loose, old-
fashioned, patterned, soft, stylish, tight-fitting, waterproof

 Language focus / Useful language: 
- Last / latest
- Prefixes over- and under-: overcharge, overcook, underdevelop, underpay
- Explaining advantages, disadvantages and reasons: …is a great way to…, One ad-

vantage/disadvantage of that idea is…, The main benefit of this suggestion is…,
The main problem with that idea is…, The reason I thing that is because…, Why do
you think that?

- Useful language: Hello and welcome to our…, We are going to introduce you to…,
Here you can see…, We are here to talk about…, Another great thing from…, If you
go to… you will…, So there you have it!
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PROCEDEMENTOS

Grammar

 Revisión sintética de tempos verbais estudados ó longo do curso. (SB p.119)

 Realización dos exercicios propostos e corrección conxunta en clase. (SB pp. 111, 113)

 Interioriza-lo uso de expresións en cartas formais: Dear Sir or Madam, I’m writing on behalf of…,
In order to…, We would be very grateful if…, We would look forward to hearing from you, Yours
faithfully,… (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

 Tradución de frases e oracións. (SB p. 112)

 Asociación de termos para formar símbolos de Gran Bretaña. (SB p.114)

 Identificación de vocabulario a partir de imaxes. (SB p.131)

 Identificación de vocabulario en contexto. (SB p. 110, 114,118)

 Asociación de vocabulario coa súa definición. (SB p. 109)

 Interiorización dalgunhas expresións e consellos útiles: learn it! useful language! (SB pp.112, 115,
121)

 Estudo do cadro-resumo sobre functional  language:  Explaing advantages,  disadvantages and
reasons. (SB p. 117)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da unidade: charity actions, fashion. (SB p.
119; WB p. 118)

Pronunciation

 Escoita e reprodución da pronuncia de palabras co son  /g/ ou /dʒ/ (SB p. 113)

Bloque 4 - Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

CONCEPTOS

 Gran Bretaña está formada por Inglaterra, Escocia e Gales. O Reino Unido está composto por
Gran Bretaña mais Irlanda do Norte.

 Moitos dos grandes iconos británicos foron inventados por emigrantes, por exemplo Joseph
Malin e Michael Marks, fundadores de Marks and Spencer, procedían de Europa do Este e
Alec Issigonis, grego, diseñou o Mini.

RELACIÓN CON OUTRAS ÁREAS DO CURRÍCULO
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Música: os instrumentos
Ética: Protestas e movementos caritativos
Ética e relixión: Respecto a tódalas tradicións
Xeografía e Historia: A área onde vivimos.
Lingua e Literatura: cartas formais

3 - TRATAMENTO DA DIVERSIDADE

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.
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 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 música, as organizacións caritativas e a moda. 

 Escribe un texto de opinión de forma clara e detallada, utilizando unha correcta puntuación e
usa conectores de forma adecuada.

 Elabora un documental dando información sobre a zona na que vive, incuíndo información
relevante, de maneira clara e concisa.

BLOQUE 3 - Coñecemento da lingua 

Vocabulario 

 Coñece e emprega vocabulario sobre o tema estudado na unidade: música, organizacións
caritativas e moda.

Gramática

 Comprender  e  utilizar  correctamente  as  estruturas  gramaticais  aprendidas  na  unidade:
prefixos over-, under-

 Emprega correctamente a linguaxe agardada nas cartas formais. 

Fonética 

 Aplica os coñecementos adquiridos de pronuncia: os sons /g/ 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.

 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 3

A programación de aula de Mosaic 3 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 unit 6 5-6 horas*
1 Time for change 11 10-11 horas*
2 Storytelling 11 10-11 horas*
3 Choices, choices 14 12-14 horas*
4 Communication 10 9-10 horas*
5 A life of crime 12 11-12 horas*
6 Creativity 14 12-14 horas*
7 A big improvement 11 10-11 horas*
8 Living together 12 11-12 horas*
9 A better world 15 13-15 horas*
TOTAL  116 e.g  103-116 horas* 

Actividades extras programadas 
polo centro

Oxford University Press                     Mosaic 3  101



Lingua Estranxeira – Inglés 3º 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]

 Introducir algúns dos contidos do cur-
so.

 Identificar vocabulario relacionado 
coas emocións mediante a lectura 
dun e-mail.

 Practicar a expresión oral.

 Observación da dobre páxina Contents e 
presentación global dos contidos do curso. 
Atención especial ós contidos da Starter Unit.

 Lectura e escoita do e-mail e resposta á pregunta 
inicial. Realización dos exercicios de comprensión
e corrección conxunta. Presentación e 
interiorización de adxectivos para expresar 
emocións, práctica extensiva e corrección.

 Actividades adicionais / opcionais:
Vocabulary Practice

 Lectura atenta das frases e expresións do cadro 
Express it! e dedución do significado. Práctica oral
en parellas ou grupos.

AS

R, L
LC

S
LC

T – Ss

T – Ss
IW

PW, GW

SB pp. 2-3

CD / OiP
SB p.4 ex.1-3
WB p.4,ex.1-2

OiP

SB p. 4

15’

25’

10’

[2]

 Revisa-la formación e uso do past sim-
ple. 

 Completa-las normas de formación e uso do past 
simple. Consulta da sección de gramática, se é 
necesario. Realización de exercicios e corrección 
conxunta. Práctica oral.

 Actividades adicionales/opcionales:
Grammar practice

LC
S

T – Ss
IW, PW

SB p.5, ex.4-6
WB p.5, ex.1-4
GR, WB p.80, 
81

OiP

50’

[3]  Repasar vocabulario relativo ás vaca-
cións.

 Anticipación do tema. Completa-las frases co ver-
bo axeitado, comprobación de significados e reali-
zación de exercicios. Lectura atenta do cadro 
Learn it!, diferenciación dos verbos miss e lose e 
tradución dos exemplos.

 Actividades adicionais / opcionais:
Vocabulary Practice

LC T – Ss
IW,PW

SB p.6, ex.1, 2
WB p. 4, ex.3-
5

OiP

30’
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 Practicar a comprensión da lectura.  Descrición da fotografía para anticipa-lo contido 
do texto. Lectura e escoita do texto e realización 
das actividades de comprensión e corección con-
xunta. Realización opcional da tarefa

 Actividades adicionais / opcionais:
Research it! – popular holiday resorts

AS
LC

T – Ss
IW, PW

CD / OiP
SB p. 6, ex.3-5

SB p. 6

20’

[4]

 Revisa-lo uso dos tempos de presente:
present simple and present continuous 
e os frequency adverbs. 

 Localización dos exemplos no texto da páxina 6. 
Consulta da sección de gramática, se é necesario.
Práctica dos tempos de presente e os adverbios 
de frencuencia. Redacción dun texto sobre unhas 
vacacións típicas.

 Actividades adicionais / opcionais:
Grammar practice

LC T – Ss
IW

SB p.7, ex.5-8
WB p.6 ex.3-5
WB p. 80, 81

OiP

50’

[5]

 Repasar vocabulario relativo á comida 
mediante a escoita dunha conversa te-
lefónica.

 Repasa-lo uso dos comparativos e su-
perlativos. 

 Choiva de ideas sobre o vocabulario relativo á co-
mida. Observación das imaxes e coas palabras 
correspondentes. Audición dunha conversa telefó-
nica e resposta ás preguntas formuladas.

 Actividades adicionais / opcionais:
Vocabulary Practice

 Completa-la táboa gramatical, realización de exer-
cicios e corección conxunta. Práctica oral.

 Actividades adicionales/opcionales:
Grammar practice

S, L
LC

LC
S

T – Ss
IW, PW

T – Ss
IW, PW

SB p.8, ex.1-4
WB p.7, ex.1, 
2

OiP

SB p. 8, ex.5-7
WB p.7, ex.3-5

OiP

25'

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 – TIME FOR CHANGE

Sesión Obxectivos Actividades Destrezas
Interacción/
Agrupamen

to
Materiais

Tempo
aprox

[1]

 Familiarizarse cos contidos da unida-
de.

 Aprender vocabulario relacionado coas
formas de comportamento e experien-
cias.

 Consolica-lo vocabulario relacionado 
con experiencias e calidades persoais.

 Ler un texto sobre un blog.

 Exploración dos contidos da unidade, planificación
dos obxectivos e comentario xeral sobre os unit 
contents.

 Resposta á pregunta inicial e descrición das 
actividades listadas cos adxectivos da world 
cloud. Comentario persoal por parellas.

 Optional activity: Experiences

 Actividades adicionais / opcionais:
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

 Visionado do vídeo Round up, episode 1 sobre o 
que nos fai sentir adultos. Resposta ás preguntas 
formuladas e corrección conxunta.

 Actividade preparatoria. Lectura e escoita atenta 
do texto e identificación dos 3 temas amentados. 
Segunda lectura e realización das actividades de 
comprensión. Atención ó cadro Express it!

 Actividades adicionais / opcionais:
Language summary
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets
Reading extension

AS

LC 

AS

R, L

T – Ss

T – Ss
IW, PW

IW, PW

T – Ss
IW

SB pp. 9-20

Vocabulary 
pres, OiP
SB p. 9, ex.1-2

TG p. T9

OiP
TR Multi-ROM

Vídeo, OiP
SB p.9, ex.3

Reading prep, 
OiP
SB p.10, ex.1-
4
WB p.8

SB p. 19
OiP
TR Multi-ROM
OiP

5’

10’

10’

25’

[2]  Interioriza-lo uso dos modales para ex-  Presentación gramatical, localización de exemplos LC T – Ss Grammar 50’
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presar obrigatoriedade e prohibición. no blog e rematar coas normas de uso de must / 
mustn't e have to / don't have to. Consulta do lan-
guage summary da unidade ou o Grammar refe-
rence do WB se é preciso. Realización das activi-
dades e corrección conxunta.

 Actividades adicionales/opcionales:
Grammar reference
Grammar practice
Grammar worksheets

IW, PW animation, OiP
SB p.11, ex.5-
9
SB p. 19
WB p. 9

WB, p.84-85
OiP
TR Multi-ROM

[3]

 Interiorizar adxectivos para falar de ca-
lidades persoais.

 Comprender información dun 
programa radiofónico.

 Presentación do vocabulario, realización das acti-
vidades propostas e corrección conxunta. Consul-
ta da sección de vocabulario do WB se é preciso.

 Optional activity: personal qualities

 Actividades adicionais / opcionais:
Vocabulary reference
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

 Preparación da escoita, audición do programa e 
resposta ás preguntas formuladas. Lectura atenta 
do cadro Learn it! e tradución dos false friends de-
gree e career.

LC

L

T – Ss
IW, PW

T – Ss
IW, PW 

Vocabulary 
pres., OiP
SB p.12, ex. 1-
3; WB p. 10

TG p. T12

WB pp. 86, 87
OiP
TR Multi-ROM

Listening prep,
OiP
SB p.12, ex.4, 
5; CD / OiP

35’

20’

[4]

 Interioriza-lo uso dos modais para ex-
presar habilidade, permiso e consello.

 Presentación da forma e uso de can, could, be 
able, should e ought to. Consulta do language su-
mmary ou o grammar reference se é preciso. 
Práctica extensiva e revisión conxunta.

 Actividades adcionais/opcionales:
Language summary
Grammar reference
Grammar practice
Grammar worksheets

LC T – Ss
IW

Grammar 
animation, OiP
SB p.13, ex.6-
9; WB p.11

SB, p.19
WB p.84, 85
OiP
TR Multi-ROM

50’

[5]  Coñecer costumes de Australia  Choiva de ideas sobre Australia e Nova Zelanda R T – Ss Reading prep, 35’
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e Nova Zelanda.

 Interioriza-lo uso dalgúns noun su-
ffixes: -al, -ion, -ment.

coa fin de recaba-los coñecementos previos do 
alumnado. Escoita e lectura do artigo sobre costu-
mes de ambos países respecto ó paso á idade 
adulta. Comprensión exhaustiva do texto e reali-
zación de exercicios. 

 Actividades adcionais/opcionales:
Reading extension

 Localización das formas nominais dos verbos lis-
tados e completa-la táboa. Práctica extensiva.

 Actividades adicionais / opcionais:
Word builder, Vocabulary reference
Vocabulary practice

LC

LC

IW, GW

T – Ss
IW

OiP
CD / OiP
SB pp.14-15, 
ex.1-3

OiP

SB pp.14-15, 
ex.4-5

WB p. 86
OiP

15’

[6]

 Mellora-la pronuncia: o son /ʃ/

 Extraer información esencial dun pós-
ter e practica-la expresión oral.

 Ampliar coñecementos sobre outras 
culturas: os Maasai.

 Observación das palabras do cadro Say it! e de-
mostración da pronuncia do son /ʃ/. Audición e re-
petición de modelos. Práctica extensiva.

 Lectura do poster e resposta ás preguntas. Deba-
te oral sobre os consellos dados. Elaboración de 
recomendacións para a propia escola e debate 
cun compañeiro.

 Lectura atenta do texto sobre o paso á idade adul-
ta na cultura Maasai e realización das actividades 
de comprensión.

S

R, S
LC

R

T – Ss
IW

T – Ss
GW, PW

IW

SB p.15, ex.6
SB p. 132

SB p. 15, ex. 
7-9

WB p.12

10’

15’

25’

[7]

 Ampliar coñecementos de xeografía 
económica: population change.

 Visionado do vídeo Difficult environments e reali-
zación das actividades para introduci-lo apartado 
Focus on Geography. Lectura atenta do texto e 
comprensión exhaustiva.

 Actividades adicionais / opcionais:
Curriculum extra worksheet

AS
LC

T – Ss
IW

Video, OiP
SB, p. 123

TR Multi-ROM

50’
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[8]

 Comprender información especí-
fica nunha conversa sobre unha 
ximnasta olímpica.

 Mellorar aspectos da pronuncia: sen-
tence stress.

 Interioriza-lo uso da linguaxe funcional 
para falar de sucesos nunha liña tem-
poral.

 Observación das imaxes e o título e anticipación 
do contido. Lectura dos sucesos na vida de Re-
becca, escoita da conversa, asociación dos suce-
sos á liña temporal e resposta ás preguntas. Se-
gunda escoita e anotación das frases contidas no 
cadro Functional language (p. 17) que se empre-
gan na conversa. Práctica oral

 Observación do cadro say it! Audición e repetición 
de modelos. Práctica extensiva.

 Lectura e comprensión dunha entrevista. 
Localización da frase resaltada no cadro Express 
it! Elaboración dunha liña temporal persoal e 
intercambio oral por parellas empregando a 
linguaxe funcional estudada. Visionado do vídeo 
Round up e práctica extensiva a partir da tarefa 
'Your turn'.

 Optional activity: True / False

 Actividades adicionais / opcionais:
Functional language, Vocabulary reference
Dialogue practice
Communication: Pairwork

L, S

L, S

LC
S

T – Ss
PW

T-Ss
GW

Listening prep,
OiP; CD / OiP
SB pp.16-17, 
ex. 1-3, 5

CD / OiP
SB p. 16, ex. 4
SB p 132

SB p. 17, ex. 
6-9
Video, OiP
Script, TR 
Multi-ROM

TG p. T17

WB p. 86
OiP
TR Multi-ROM

20’

10’

20’

[9]

 Elaborar un texto descriptivo: a school 
profile.

 Observación detallada da organización e estrutura
do texto modelo. Atención á orde dos adxectivos e
práctica ó respecto. Preparación da guía de re-
dacción e redacción do texto. Debate por parellas.

 Actividades adicionais / opcionais:
Language practice

LC
W, S

T – Ss
IW
GW
PW

Writing prep, 
OiP
SB p.18, ex. 1-
4
WB p.13

OiP

50’

10  Revisar os contidos traballados 
na unidade.

 Realización dos exercicios Review e corrección. 
Aclaración de dúbidas e preparación para o exa-

AS T – Ss
IW, PW

CD / OiP
SB p.20

50’
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me de final da unidade.

  Actividades adicionales/opcionales:
Game: Lucky Wheel. 

WB pp. 14-15

OiP
VocApp

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 – STORYTELLING

Sesión Obxectivos Actividades Destrezas
Interacción/
Agrupamen

to
Materiais

Tempo
aprox

[1]

 Familiarizarse cos contidos da unida-
de.

 Introduci-lo tema da unidade mediante 
a presentación do vocabulario (adjecti-
ves; film genres). 

 Interiorizar vocabulario para falar sobre
películas a partir da comprensión dun 
texto.

 Exploración dos contidos da unidade, planificación
dos obxectivos e comentario xeral sobre os unit 
contents.

 Activación de vocabulario a partir da asociación 
dos xéneros cinematográficos coas imaxes. 
Descrición dos distintos xéneros cos adxectivos 
listados. Visionado do vídeo Round up e resposta 
ás preguntas que se formulan.

 Optional activity: ‘informative’

 Actividades adicionais / opcionais:
Vocabulary practice

 Anticipación do vocabulario. Lectura e escoita do 
texto e asociación dos títulos co parágrafo 
correspondente. Segunda lectura e realización 
das actividades propostas. Atención ó cadro 
Express it! Opcionalmente, realización na casa da 
tarefa proposta no cadro Research it! e 
comentario posterior na clase.

 Optional activity: Exciting music

 Actividades adicionais / opcionais:
Language summary
Vocabulary reference
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

AS

LC
S, L

L, S
R

T – Ss

T – Ss
IW

GW
IW

SB pp. 21-32
CD/OiP

Vocabulary 
pres, OiP
SB p.21
Video, OiP

TG p. T21

OiP

Reading prep, 
OiP
SB pp.22-23, 
ex. 1-3
WB p.16

TG p.T22

SB p. 31
WB pp. 90, 91
OiP
TR Multi-ROM

5’

15’

30’
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[2]

 Reciclar vocabulario estudado na sec-
ción anterior.

 Interioriza-lo uso de too, too much, too 
many e (not) enough con nomes e 
adxectivos.

 Debate oral sobre os resultados da pequena in-
vestigación plantexada no cadro Research it!

 Presentación de too, too much, too many e (not) 
enough en contexto. Inferencia das normas de uso
por parellas e recordatorio do concepto 
countable / uncountable. Consulta da grammar 
reference e o language summary se for necesario.
Realización de exercicios e corrección. Práctica 
oral.

 Actividades adicionales/opcionales:
Language summary
Grammar reference
Grammar practice
Grammar worksheets

LC
S

LC
S

T – Ss
GW, PW

T – Ss
PW, IW

SB p. 22

Grammar 
animation, OiP
SB p.23, ex. 5-
8
WB p. 17

SB p.31
WB pp.88-89
OiP
TR Multi-ROM

5’

45’

[3]

 Aprender vocabulario para rese-
ñar historias.

 Comprender información dun podcast.

 Presentación e clasificación do vocabulario. Com-
pleta-lo texto coas palabras correctas. Estudo do 
cadro Learn it! e interiorización das acepcións da 
palabra carácter. Consulta da sección do vocabu-
lario, se é preciso.

 Optional activity: films or books?

 Actividades adicionais / opcionais:
Language summary
Vocabulary reference
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

 Escoita do podcast, realización das actividades de
comprensión propostas e comprobación de res-
postas. 

LC

L

T – Ss
IW, PW

T – Ss
IW

Vocabulary 
pres, OiP
SB p. 24, ex. 
1-3
WB p.18

SB p. 31
WB p. 90, 91
OiP
TR Multi-ROM

CD / OiP
SB p. 24, ex. 
4, 5

35’

15’

[4]  Interioriza-lo emprego de tempos de 
pasado: past simple & past continuous.

 Presentación do past simple & continuous en con-
texto e o seu uso cos conectores when e while. In-
ferencia e finalización das normas de uso. Consul-

LC T -  Ss
IW

Grammar 
animation, OiP
SB p. 25, ex. 

50’
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ta do grammar reference e do language summary 
se é preciso. Realización de exercicios e correc-
ción.

 Actividades adicionales/opcionales:
Language summary
Grammar reference
Grammar Practice
Grammar worksheets

6-9
WB p.19

SB p. 31
WB pp. 88, 89
OiP
TR Multi-ROM

[5]

 Elaborar unha reseña sobre un libro, 
obra teatral ou película e diferenciar 
entre diversos tipos textuais.

 En parellas, lectura da tarefa proposta no aparta-
do Language in action e anotación da información 
requerida. Elaboración dunha reseña seguindo o 
modelo de The Hobbit, atendendo ó uso correcto 
de tempos verbais. Observación da sección Focus
on Literature e análise de diferentes tipos textuais 
a partir das actividades propostas. 

 Optional activity: text type analysis

 Actividades adicionais / opcionais:
Curriculum extra worksheet

AS T – Ss
PW
GW

SB p. 25, 
ex.10
SB p. 124

TG p.T124

TR Multi-ROM

50’

[6]  Desenvolver destrezas lectoras: A sto-
rytelling tour of Ireland.

 Practicar os sons /s/ e /z/.

 Interioriza-lo significado e uso dos ad-

 Choiva de ideas para recaba-los coñecementos 
previos sobre Irlanda. Audición e lectura dun texto.
Localización das cifras no recadro para determina-
la súa importancia. Segunda lectura e realización 
das actividades de comprensión.

 Actividades adicionais / opcionais:
Reading extension
Vocabulary practice

 Escoita e repetición das palabras do cadro Say it! 
Discriminación de sons e clasificación de pala-
bras. Práctica extensiva.

 Presentación dos adverbs of degree a partir da pi-

R

L, S

LC

T – Ss
IW

T – Ss
IW

T – Ss

CD / OiP
SB p. 26-27, 
ex. 1-3

OiP

CD / OiP
SB p. 27, ex. 4
SB p. 133

SB p. 27 ex. 5,

25’

25’
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verbs of degree. rámide. Localización no texto e aclaración de sig-
nificados. Práctica e corrección

 Actividades adicionais / opcionais:
Word builder, Vocabulary reference
Vocabulary practice

IW 6

WB p. 90
OiP

[7]

 Debatir sobre a cultura propia.

 Profundizar no coñecemento da cultura
irlandesa: Great Irish writers

 Practicar a comprensión da lectura.

 Debate oral sobre a cultura propia a partir das pre-
guntas do apartado Language in action.

 Visionado do vídeo e resposta ás preguntas for-
muladas, que os xoves aportan ás preguntas

 Actividades adicionais / opcionais:
Vídeo worksheets

 Realización das actividades de comprensión lecto-
ra do Workbook.

S

AS

R

PW

T – Ss
IW

IW

SB p.27, ex. 7

Video, OiP

OiP

WB p. 20

10’

15’

25’

[8]

 Practicar a comprensión auditiva.

 Expresar preferencias.

 Lectura e comentario do título e da guía online. 
Escoita da conversa e resposta ás preguntas for-
muladas.

 Lectura dos posters e resposta ás preguntas for-
muladas. Realización do dictado e expresión de 
preferencias acerca dos eventos empregando as 
expresións do cadro Functional language. Expre-
sión persoal acerca dunha lista de enventos pro-
pia. Visionado do episodio 2 do vídeo Round up e 
realización das actividades 'Your turn'.

 Optional activity: Deciding where to go

 Actividades adicionais / opcionais:
Functional language, Vocabulary reference
Dialogue practice
Communication: Pairwork

L

AS

T – Ss
IW

T – Ss
IW
PW

Listening prep,
OiP
SB p.28, ex.1-
3

SB p. 28 ex. 4-
9
Video, OiP

TG p. T28

WB p. 90
OiP
TR Multi-ROM

20’

30’

[9]  Interioriza-la estrutura e linguaxe  Lectura dun modelo e corrección dos erros pre- LC T – Ss SB p. 30, ex. 25’

Oxford University Press                     Mosaic 3  113



Lingua Estranxeira – Inglés 3º ESO 

empregados nun texto narrativo.

 Escribir unha historia.

sentados. Localización dalgúns conectores (so, 
because, althought) e completa-las normas de 
uso. Práctica e corrección

 Actividades adicionais / opcionais:
Language practice

 Preparación da actividade. Planificación do texto e
redacción do mesmo seguindo a guía. Atención ó 
cadro Remember!

 Actividades adicionais / opcionais:
Writing extension

W
LC

IW

IW

1-3
WB p. 21, ex. 
1-3

OiP

SB p. 30 ex. 4
WB p. 21, ex. 
4

OiP

25’

[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 – CHOICES, CHOICES

Sesión Obxectivos Actividades Destrezas
Interacción/
Agrupamen

to
Materiais

Tempo
aprox

[1]

 Familiarizarse cos contidos da unida-
de.

 Interiorizar vocabulario: money & sho-
pping.

 Comprender información especí-
fica nun texto sobre as rebaixas 
e consolida-lo vocabulario.

 Exploración dos contidos da unidade, planificación
dos obxectivos e comentario xeral sobre os unit 
contents.

 Presentación do vocabulario e anticipación a partir
das imaxes e os letreiros. Resposta ás preguntas 
e comprobación de significados. Práctica e 
corrección Visionado do episodio 1 de Round up e
resposta ás preguntas.

 Optional activity: five more questions

 Actividades adicionais / opcionais:
Language summary
Vocabulary reference
Vocabulary practice

 Anticipación do contido do texto a partir do 
comentario do título. Escoita e lectura do texto e 
realización das actividades de comprensión 
lectora. Atención ó cadro Express it! Completa-las 
frases cos verbos resaltados no texto e 
diferenciación entre os verbos borrow e lend a 
partir do cadro Learn it!

 Actividades adicionais / opcionais:
Reading extension
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

S

LC

R

T – Ss

T – Ss
IW

T – Ss
IW, PW

SB pp. 33-46

Vocabulary 
pres, OiP
SB p.33, ex.1, 
2
Video, OiP

TG p. T33

SB p. 43
WB pp. 94, 95
OiP

CD / OiP
SB pp. 34-35 
ex.1-5
WB p. 24

OiP
OiP
TR Multi-ROM

5’

20’

25’

[2]  Inerioriza-lo uso do present perfect con
for e since. 

 Presentación gramatical en contexto. Completa-
las normas de uso, práctica e corrección.

LC T – Ss
IW

Grammar 
animation, OiP

50’
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 Actividades adicionais / opcionais:
Language summary
Grammar reference
Grammar practice
Grammar worksheets 

PW SB p. 35, ex. 
6-9; WB p. 25

SB p. 43
WB pp. 92, 93
OiP
TR Multi-ROM

[3]

 Interiorizar vocabulario relativo a
ocio e actividades vacacionais.

 Practica a comprensión oral.

 Anticipación do vocabulario en grupos, comentario
das imaxes e asociación coa actividade corres-
pondente. Estudo dos phrasal verbs e comproba-
ción de signficados. Realización de exercicios e 
corrección. Consulta da sección do vocabulario, 
se é preciso.

 Optional activity: Have you ever tried …?

 Actividades adicionais / opcionais:
Language summary
Vocabulary reference
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

 Lectura atenta do programa. Escoita dunha con-
versa ó respecto e realización das actividades de 
comprensión.

LC

L
LC

T – Ss
IW, GW

T – Ss
IW

Vocabulary  
pres, OiP
SB p 36, ex. 1,
2 
WB p. 26

TG p. T36

SB p.43
WB p. 95
OiP
TR Multi-ROM

CD / OiP
SB pp.36-37, 
ex. 3, 4

35’

15’

[4]

 Interioriza-lo uso do present per-
fect con still, yet e already.

 Análise de exempos e completa-las normas de 
uso. Consulta ó language summary se é preciso, 
realización de exercicios e corrección. Práctica 
oral en parellas ou grupos.

 Actividades adicionais / opcionais:
Language summary
Grammar reference
Grammar practice
Grammar e worksheets

LC
S

T – Ss
IW

PW, GW

Grammar 
animation, OiP
SB p.37, ex. 5-
10
WB p.27

SB p. 43
WB p. 92, 93
OiP
TR  Multi-ROM

50’

[5]  Coñecer aspectos doutras cultu-  Observación das fotos e anticipación do contido LC T – Ss Reading prep, 35’
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ras:Food in Trinidad and Tobago.

 Ineriorizar algúns phrasal verbs coa 
preposición up.

do texto. Lectura do texto xunto coa escoita. 
Observación do mapa e corrección de erros. 
Lectura e escoita do texto e escolla dos temas 
amentados. Escolla do resumo correcto do texto. 
Realización da tarefa proposta no cadro Research
it! Realización de exercicios de vocabulario e 
corrección.

 Actividades adicionais / opcionais:
Reading extension
Vocabulary practice

 Localización de exemplos no texto e 
comprobación de significados. Práctica e 
corrección de exercicios.

 Actividades adicionais / opcionais:
Word builder, Vocabulary reference
Vocabulary practice

R

LC

IW
PW, GW

T – Ss
IW

OiP
CD / OiP
SB pp. 38-39, 
ex. 1-4

OiP
OiP

SB p. 39, ex. 5

OiP

15’

[6]

 Practicar a comprensión da lectura.

 Realizar un pequeño debate sobre pla-
tos internacionais.

 Realización dos exercicios de comprensión lectora
do Workbook.

 Elaboración dunha lista dos tres platos 
internacionais que probou cada un. Lectura das 
preguntas formuladas no apartado Language in 
action, preparación e realización do debate. 

R

S

IW

GW

WB p. 28

SB p. 39 ex. 6
OiP
OiP

30’

20’

[7]

 Usar fontes de información diversas 
para consolidar habilidades comunica-
tivas.

 Visonado do vídeo A world of food como 
actividade previa ó Focus on… Biology. Lectura e 
escoita do texto e completa-lo esquema sobre 
alimentación e nutrientes. Resposta ás preguntas 
formuladas e intercambio oral.

 Optional activity: using the dictionary

 Actividades adicionais / opcionais:
Curriculum extra worksheet

AS T – Ss
IW, PW

SB p. 39
Video, OiP 
SB p.125

TG p. T125

TR Multi-ROM

50’

[8]  Practica a comprensión oral.  Observación e comentario das imaxes. Prepara- L T – Ss Listening prep, 20’
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 Interiorizar linguaxe funcional: sugges-
tions.

 Discrimina-los sons /ɜ:/ e /ə/.

ción da escoita, escoita da conversa e realización 
das actividades de comprensión propostas.

 Estudo do cadro Functional language (p. 41) Com-
pleta-las frases con xerundio ou infinitivo para for-
mular suxerencias e asociación coa resposta axei-
tada. Práctica extensiva a partir das fotos.

 Actividades adicionais / opcionais:
Grammar practice

 Observación do cadro say it! Audición e repetición 
de modelos. Discrminación dos sons /ɜ:/ e /ə/ e 
clasificación segundo corresponda. Práctica 
extensiva.

LC

L, S

IW

T – Ss
PW, GW

T – Ss
IW

OiP
CD / OiP
SB p. 40 ex.1, 
2, 6

SB pp.40-41, 
ex. 3, 4

OiP

CD / OiP
SB p.40 ex. 5
SB p. 133

20’

10’

[9]

 Consolidar linguaxe funcional: sugges-
tions; reaching an agreement.

 Mellorar a expresión escrita: a discus-
sion essay.

 Revisión e interiorización das expresións 
propostas no cadro Functional language. 
Observación das fotos e práctica oral empregando
as expresións aprendidas. Visionado do episodio 
2 de Round up e práctica na elaboración e 
produción de diálogos. 

 Actividades adicionais / opcionais:
Functional language, Vocabulary reference
Dialogue practice
Communication: pairwork

 Análise e comprensión do modelo. Interiorización 
da estrutura e conectores empregados. Atención 
ós consellos sobre ortografía. Realización de 
exercicios prácticos e corrección conxunta.

 Actividades adicionais / opcionais:
Language practice

LC
L, S

LC
W

PW

T – Ss
IW

Speaking 
prep, OiP
SB p.41, ex.7-
9
Video, OiP
Script, TR 
Multi-ROM

WB p.94
OiP
TR Multi-ROM

SB p. 42 ex. 1-
5
CD / OiP
WB p.29, ex. 
1-3

OiP

25’

25’

[10]  Elaborar un discussion essay.  Planificación e elaboración dun discussion essay, 
seguindo a guía de redacción. Atención á estruc-

LC
W

IW Writing prep, 
OiP

50’
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tura textual, linguaxe específica, ortografía e uso 
de estruturas gramaticais de acordo cos consellos
do cadro Remember!

 Actividades adicionais / opcionais:
Writing extension

SB p. 42, ex. 6
WB p.29, ex. 4

OiP

[11]

 Realizar un proxecto oral en grupo: a 
class survey.

 Realización dun class survey seguindo todos e 
cada un dos pasos indicados: recollida de datos, 
distribución de tarefas, presentación de resultados
en formato dixital ou sobre papel. Atención ó ca-
dro Useful language con expresión útiles para a 
presentación oral.

AS GW SB pp.44-45 50’

[12]

 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’

[13]
 Avaliar os coñecementos adquiridos na

unidade.
 Realización opcional dun dos test da unidade. AS IW CD / OiP

TR Multi-ROM
Unit 3 Tests

50’

[14]

 Avaliar os coñecementos adquiridos ao
longo do trimestre.

 Realización opcional dun dos test de final de 
trimestre.

AS IW CD / OiP
TR Multi-ROM
End-of-term 1 
Tests

50’
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UNIT 4 – COMMUNICATION

Sesión Obxectivos Actividades Destrezas
Interacción/
Agrupamen

to
Materiais

Tempo
aprox

[1]

 Familiarizarse cos contidos da unida-
de.

 Introduci-lo tema da unidade mediante 
a activación do vocabulario: adjectives 
- feelings.

 Comprender información especí-
fica nun texto sobre problemas 
de comunicación e consolida-lo 
vocabulario. 

 Exploración dos contidos da unidade, planificación
dos obxectivos e comentario xeral sobre os unit 
contents.

 Observación das fotos e asociación coas 
situacións listadas. Por parellas, determinación 
dos adxectivos que describen mellor cada 
situación. Visionado do episodio 1 de Round up e 
resposta ás preguntas.

 Optional activity: Describing situations

 Actividades adicionais / opcionais:
Vocabulary practice

 Anticipación do contido do texto. Audición e 
lectura do texto e resposta ás preguntas de 
comprensión. Asociación das palabras resaltadas 
coa correspondente definición.

 Actividades adicionais / opcionais:
Reading extension
Language summary
Vocabulary reference
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

S

LC

R
LC

T – Ss

T – Ss
PW

T – Ss
IW
PW

SB pp. 47-58

Vocabulary 
pres, OiP
SB p. 47, ex.1-
3
Video, OiP

TG p.T47

OiP

SB p. 48-49, 
ex. 1-3
WB p. 32

OiP
SB p. 57
WB pp. 98, 99
OiP
TR Multi-ROM

5’

10’

35’

[2]  Comprender o uso do Present 
Perfect e o Past Simple.

 Presentación do uso do present perfect e o simple
past. Inferencia do uso e das expresións tempo-
rais empregadas con cada tempo a partir dos 
exemplos. Estudo da Grammar Tip, realización de 
exercicios e corrección.

LC T- Ss
IW
PW

Grammar 
animation, OiP
SB p. 49, ex.4-
8
WB p.33

50’
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 Actividades adicionais / opcionais:
Language summary
Vocabulary reference
Grammar practice
Vocabulary worksheets

SB p. 57
WB pp. 96, 97
OiP
TR Multi-ROM

[3]

 Aprender vocabulario relativo á tecno-
loxía.

 Comprende-la información dada 
nun radio show.

 Choiva de ideas a partir da palabra gadget. Ob-
servación das imaxes e asociación coa instrución 
correspondente. Completa-las instrucións coas 
palabras listadas.

 Optional activity: gadgets

 Actividades adicionais / opcionais:
Language summary
Vocabulary reference
Vocabulary Practice
Vocabulary worksheets

 Preparación da escoita, escoita atenta e resposta 
ás preguntas de comprensión formuladas.

LC

L
LC

T – Ss
IW, PW

T – Ss
IW

Vocabulary 
pres, OiP
SB p.50, ex.1, 
2
WB p. 34
TG p. T50

SB p.57
WB p.98, 99
OiP
TR Multi-ROM

Listening prep,
OiP; CD / OiP
SB p.51, ex. 3-
5

35’

15’

[4]

 Interioriza-la formación e o emprego 
das subject e object questions.

 Presentación da formación e o emprego das sub-
ject e object questions en contexto. Inferencia e fi-
nalización das normas de uso, práctica extensiva 
e corrección conxunta.

 Actividades adicionais / opcionais:
Language summary
Grammar reference
Grammar practice
Grammar worksheets  

LC T – Ss
IW, ´PW

Grammar 
animation, OiP
SB p.51, ex.6-
9
WB p.35

SB p.57
WB p.96, 97
OiP
TR Multi-ROM

50’

[5]  Adquirir coñecementos sobre a tecno-
loxía da información: Focus on … ICT.

 Asociación das imaxes coas palabras listadas. Au-
dición e lectura do texto e resposta ás preguntas 
formuladas. Escoita dunha parola sobre diferentes

R, L
LC

T – Ss
IW, PW

CD / OiP
SB p.126

50’
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redes informáticas e identificación das mesmas.

 Actividades adicionais / opcionais:
Curriculum extra worksheets.

TR Multi-ROM

[6]

 Coñecer outras culturas: Nigerial ta-
lking drums.

 Interioriza-lo emprego dos -ed / -ing 
adjectives.

 Pronunciar correctamente os -ed ad-
jectives. /t/, /d/ e /ɪd/

 Obsevación do mapa e das fotos. Dedución do 
significado de "talking drums". Lectura e escoita 
do texto e anotación das mensaxes. Comprensión
lectora e corrección conxunta.

 Actividades adicionais / opcionais:
Reading extension
Vocabulary practice

 Estudio do cadro Learn it! e comentario sobre a 
formación e uso dos -ed / -ing adjectives. Práctica 
e corrección conxunta.

 Actividades adicionais / opcionais:
Vocabulary practice
Word buider, Vocabulary reference

 Escoita e repetición dos adxectivos do recadro 
Say it! Clasificación segundo a pronuncia do su-
fixo -ed.

 Actividades adicionais / opcionais:
Pronunciation

R

LC

L, S

T – Ss
IW
PW

T – Ss
IW

T – Ss
IW

CD / OiP
Reading prep, 
OiP
SB p.52, ex.1-
3
OiP
OiP

SB p. 52-53, 
ex. 4, 5

OiP
WB p. 98

CD / OiP
SB p. 53, ex. 6

SB p.133

25’

15’

10’

[7]  Practica-la comprensión de textos 
orais.

 Preparar unha presentación sobre un 
músico.

 Lectura das preguntas e dedución do contido 
dunha parola. Escoita, resposta ás preguntas e 
corrección.

 Visualización do vídeo Drums from around the 
world. Lectura dos puntos a tratar na presenta-
ción, elaboración de notas e presentación.

 Realización das actividades de comprensión lecto-

L

L, S

T – Ss
IW

T – Ss
PW

CD / OiP
SB p.53, ex. 7

Video, OiP
SB p.53, ex. 8
Script, TR 
Multi-ROM

10’

20’
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 Practicar a comprensión da lectura. ra do Workbook. WB p. 36
 Interiorizar expresións para pedir axu-

da por teléfono.

 Interiorización do uso do present per-
fect con ever, never e just.

 Mellora-la expresión oral mediante a 
realización dun roleplay.

 Escoita e asociación das chamadas cos documen-
tos. Lectura das preguntas, segunda escoita e 
anotación de respostas. Realización dun ditado. 
Estudo atento do cadro Functional language e 
completa-los diálogos coas expresións axeitadas. 
Práctica oral.

 Intercambio de preguntas e respostas por pare-
llas. Completa-las frases coa forma verbal correc-
ta.

 Actividades adicionais / opcionais:
Grammar Practice

 Lectura atenta das instrucións no apartado Lan-
guage in action e elaboración dun roleplay usando
as expresións do cadro Functional language. Vi-
sionado do vídeo Round up, episode 2 e realiza-
ción da tarefa proposta en "Your turn".

 Actividades adicionais / opcionais:
Functional language, Vocabulary reference
Dialogue Practice
Communication: Pairwork

LC
L, S

LC

S, L
LC

T – Ss
IW, PW

PW, IW

T – Ss
IW, PW

CD / OiP
SB p. 54, ex. 
1-4

SB p. 55, ex. 
5, 6

OiP

SB p. 55, ex. 
7, 8
Video, OiP

WB p. 98
OiP
TR Multi-ROM

20’

10’

20’

[8]

 Elaborar un e-mail informal.  Lectura do modelo e localización da linguaxe in-
formal. Observación dos signos de puntuación e 
asociación co seu uso. Exercicios prácticos e pla-
nificación dun e-mail informal, seguindo a guía de 
redacción. Redacción e revisión do texto atenden-
do ós consellos do cadro Remember! 

 Actividades adicionais / opcionais:
Language practice

W
LC

T – Ss
IW

Writing prep, 
OiP
SB p.56, ex.1-
4
WB p. 37

OiP

50’

[9]  Revisar os contidos traballados  Realización dos exercicios de revisión e correc- AS T – Ss CD / OiP 50’
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na unidade. ción. Aclaración de dúbidas e preparación para o 
exame de final da unidade.

 Actividades adicionales/opcionales:
Game: Lucky Wheel

IW, PW SB p.58
WB pp. 38-39

OiP
Voc App

[10]
 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 – A LIFE OF A CRIME

Sesión Obxectivos Actividades Destrezas
Interacción/
Agrupamen

to
Materiais

Tempo
aprox

[1]

 Familiarizarse cos contidos da unida-
de.

 Presentación do vocabulario da uni-
dade: Criminals and crime fighters

 Aprender vocabulario en contexto.

 Exploración dos contidos da unidade, planificación
dos obxectivos e comentario xeral sobre os unit 
contents.

 Identificación do vocabulario a partir de 
coñecementos previos, a lectura de extractos de 
artigos xornalísticos e do uso de dicionarios. 
Aplicación dunha estratexia de aprendizaxe: 
anotar no caderno tanto o vocabulario coma as 
súas definicións.

 Optional Activity: brainstorming, crimes 

 Activación do vocabulario que coñecen e 
clasificación do mesmo. Comentario acerca do 
sistema legal inglés. Lectura e escoita dun texto e 
visionado do primeiro episodio do vídeo Round up
sobre o roubo dunha pintura de Cézanne e 
resposta ás preguntas feitas no mesmo. Learn it! 
clarificación de significados de palabras similares.

 Actividades adicionais / opcionais:
Language summary 
Vocabulary practice
Vocabulary reference
Vocabulary worksheets

S

LC
R

AS

T – Ss
GW

PW,GW

PW, GW

SB pp.59-70

SB p. 59, ex. 
1-2
Vocabulary 
pract, OiP
Dictionaries

TG p.T59

CD / OiP
Video, OiP 
SB p.59, ex. 3
SB p.60-61, 
ex.1-5
WB p. 40

SB p.69
OiP
WB p.102
TR Multi-ROM

5’

15’

30’

[2]

 Diferencia-los verbos que van seguidos
de -ing daqueles que van seguidos de 
to.

 Observación e escoita da presentación de verbos 
que van por norma seguidos de unha ou outra for-
ma verbal. Estudo e interiorización dalgúns verbos
que presentan esta particularidade. Revisión da 

LC T-Ss
IW, PW

Grammar 
animation, OiP
SB p.61, ex. 6-
8

50’
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sección de gramática se é preciso. Realización 
das actividades e corrección conxunta. 

 Actividades adicionales/opcionales:
Reading extension
Language summary
Grammar references
Grammar worksheets

WB p. 41
Grammar 
pract. OiP

OiP
SB p.69
WB p.100
TR Multi-ROM

[3]

 Practica-lo uso dos verbos se-
guidos de -ing / to en contexto.

 Aprender vocabulario relativo a 
delitos.

 Expansión do exercicio 8 realizado na sesión an-
terior. Práctica na expresión oral e nos verbos es-
tudados.

 Presentación do vocabulario a partir do título da 
lección e predición do contido e do vocabulario 
que suporemos atopar. Lectura das mensaxes e 
asociación do vocabulario. Lectura e escoita do 
texto con repetición en voz alta do vocabulario es-
tudado.

 Optional activity: Rank crimes

 Actividades adicionais / opcionais:
Language summary
Vocabulary reference
Vocabulary worksheets

AS

LC
R

T – Ss
GW

T – Ss
IW,PW

SB p.61, ex. 9

Vocabulary 
pres, OiP 
SB p. 62, ex.1-
3
WB, p.42

TG p.T62

SB p.69
WB p.102
TR Multi-ROM

20’

30’

[4]

 Practica-la expresión e comprensión 
oral.

 Aprender a emprega-los adverbios de 
modo. who, which, whose and where.

 Escoita dun programa de radio. Atención ós deta-
lles, realización de actividades de comprensión e 
expresión de opinións ó respecto. Lectura do texto
se é preciso.

 Actividades adicionais / opcionais:
Listening extensión

 Presentación e exemplos de cómo emprega-los 
pronomes relativos. Revisión na sección de gra-
mática, enche-las táboas e realización de exerci-

AS

LC

IW, PW

IW, PW

CD OiP
SB p. 62 ex.4-
5
TG p. T139

OiP

Grammar 
animation, OiP
SB p.63, ex.6-

20’

30’
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 Aprender a aprender.

cios. 

 Actividades adicionais / opcionais:
Language summary
Grammar practice
Grammar reference
Grammar worksheets

 Lectura do recadro Research it! Recomendación 
de resolve-la pregunta como deberes e levala 
preparada para comentala na clase na seguinte 
sesión.

LC IW

9
WB p. 43

SB p.69
OiP
WB, p.100
TR Multi- ROM

SB p.63

[5]

 Consolida-lo uso dos pronomes de re-
lativo.

 Identificar información específica.

 Intercambio de opinións xustificando a postura 
adoptada ó respecto das instrucións que se ofre-
cen. Comentario en pequenos grupos das respos-
tas atopadas en Research it!

 Observación dos símbolos e choiva de ideas para 
suxerir cal pode se-lo seu significado. Lectura e 
escoita do texto e asociación de parágrafos coas 
oracións que os sintetizan.

 Actividades adicionais / opcionais:
Reading extension

LC
S

AS

PW, GW

T – Ss
IW, GW

SB p.63 ex. 10

SB p.64, ex. 1
Reading prep. 
OiP
SB p.64, ex. 2-
3
WB p.44
CD / OiP

10’

40’

[6]  Aprender a aprender.

 Coñecer e interiorizar como em-
prega-los prefixos negativos.

 Lectura do texto e adquisición dunha destreza 
para a adquisición do vocabulario: deducir, a partir
do contexto, o significado das palabras. Explica-
ción do significado das expresións no cadro Ex-
press it!  e interiorización do significado a través 
da práctica conxunta. 

 Lectura do artigo e localización de adxectivos. In-
ferencia de cales son os prefixos negativos e de 
como funcionan. Práctica a partir de exercicios in-
teractivos.

LC

LC

T – Ss
IW
PW

IW

SB p.65, ex.4
Vocabulary 
pract. OiP

SB p.65, ex. 5-
6

20’

15’
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 Comprender información específica.

 Actividades adicionais / opcionais:
Word builder, Vocabulary reference
Vocabulary practice

 Observación do vídeo sobre un policía americano 
e realización dos exercicios que se plantexan. 
Entrega do script se é preciso.

AS PW
WB p.102
OiP

Culture video: 
OiP
iPack TR

15’

[7]

 Redactar leis ou normas para a 
escola ou para a cidade.

 Reciclar contidos aprendidos anterior-
mente.

 Redacción de normas seguida de interacción oral 
para saber que normas prefiren os alumnos. Ex-
tensión a partir do material transversal: Focus 
on… Citizenship.

 Lectura e análise dalgúns dos artigos da Declara-
ción universal dos dereitos humanos. Reflexión e 
comprensión do significado do vocabulario marca-
do e expansión a partir da resolución das pregun-
tas.

 Actividades adicionais / opcionais:
Curriculum extra worksheet

AS

AS

IW
GW

T – Ss
IW, GW

SB p.65, ex.7-
8

Writing prep, 
OiP
SB p.65, ex.7
Video, OiP 
SB p.127

TR Multi-ROM

10’

40’

[8]

 Escoitar para poder responder 
ás preguntas.

 Practicar a expresión oral: res-
ponder preguntas.

 Mellorar a pronuncia: Unión de pa-
labras nunha oración.

 Observación detallada das fotos e comprensión 
da situación. Escoita do texto e asociación de fo-
tografías. Segunda escoita para revisa-la preposi-
ción.

 Observación das imaxes e descrición das mes-
mas a partir da resposta ás preguntas. 

 Escoita e repetición de oracións do cadro Say it! 
Procurando imita-la cadencia en cada caso. Prác-
tica a partir da realización dun dictado.

 Actividades adicionais / opcionais:
Pronunciation

L

S

S

IW
PW

PW, GW

IW

SB p.66 ex. 1-
2
CD / OiP

SB p.66, ex.3

CD /OiP
SB p.66, ex. 4-
5

SB p.133

20’

15’

15’

 Coñecer e interiorizar como usar ver-
bos modais de dedución: could, can't, 

 Lectura comprensiva dos exemplos e inferencia 
do tipo de verbo que se emprega en cada caso. 

LC T – Ss
PW

SB p.67, ex. 6-
8, CD

20’
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[9]

might, must.

 Describir imaxes.

 Comprender detalles nunha descri-
ción oral.

Completa-las normas. Realización de exercicios e 
corrección.

 Actividades adicionales/opcionales:
Grammar practice

 Interiorización da linguaxe precisa para describir 
fotos, observación dunha imaxe e descrición da 
mesma seguindo as pautas suxeridas.

 Visionado do segundo episodio de Round up. Es-
coita atenta da descrición das escenas e a conti-
nuación práctica Your turn na descrición de foto-
grafías.  

 Actividades adicionais / opcionais:
Funcional language, vocabulary reference
Dialogue practice
Communication: Pairwork

AS

AS

PW
GW

PW
GW

OiP

SB p.67, ex.9

SB p.67, ex.10
Video, OiP
Script, TR 
Multi-ROM

WB p.102
OiP
TR Multi-ROM

10’

20’

[10]

 Mellorar a expresión escrita:

 Redactar un artigo xornalístico.

 Lectura e análise dunha imaxe. Realización de hi-
póteses e deducións respecto ó posible contido do
texto modelo.  Lectura do titulo e elaboración de 
prediccións. Lectura detida do texto e observación
da organización, do vocabulario empregado, da 
disposición en parágrafos e dos conectores em-
pregados. Análise do artigo e resposta ás pregun-
tas.

 Elaboración dun artigo xornalístico sobre algún 
delito seguindo unha guía e planificando o texto. 
Traballo acumulativo.

 Actividades adicionales/opcionales:
Vocabulary practice
Writing extension

W T-Ss
IW

SB p.68 ex.1-3
Language 
pract. OiP

Writing prep, 
OiP
WB p. 45

OiP
OiP

20’

[11]  Revisar os contidos traballados  Realización dos exercicios de revisión e correc- AS T – Ss SB p.70 50’
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na unidade. ción. Aclaración de dúbidas e preparación para o 
exame de final da unidade. 

 Actividades adicionales/opcionales:
Game: Make a path
Cumulative Tasks

IW, PW WB pp.46-47

OiP
VocApp
WB p.47

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 – CREATIVITY

Sesión Obxectivos Actividades Destrezas
Interacción/
Agrupamen

to
Materiais

Tempo
aprox

[1]

 Familiarizarse cos contidos da unida-
de.

 Presenta-lo vocabulario da unidade 
(environment, 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.

 Choiva de ideas acerca das accións que podemos
facer para conserva-lo medio ambiente. 
Identificación de vocabulario e clasificación do 
mesmo. Comentario persoal. Visionado do vídeo 
Waste in New York City 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.

 Optional activity: clothing or accessories made
from reciclable materials

 Actividades adicionais / opcionais:
Reading extension
Language summary
Vocabulary practice
Vocabulary reference
Vocabulary worksheets

S

LC
L, S

R
LC

T – Ss

T – Ss
IW
PW

T – Ss
IW
PW

SB pp. 71-82

SB p. 71
Video, OiP

Reading prep, 
OiP 
SB p. 72
CD / OiP
WB p. 48

TG p. T72

OiP
SB p.81
OiP
WB p.106
TR Multi-ROM

5’

15’

30’

[2]

 Interioriza-lo uso do present simple pa-
ssive.

 Presentación gramatical. Completa-las nor-
mas do uso do present simple passive.  Reali-
zación de exercicios e corrección.

 
 Actividades adicionais / opcionais:

LC T – Ss
IW

Grammar 
animation, OiP
SB p. 73
WB p. 49

50’
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Language summary
Grammar reference
Grammar practice
Grammar worksheets

SB p. 81
WB p. 104
OiP
TR Multi-ROM

[3]

 Ampliar e interioriza-lo vocabulario pre-
sentado (inventions).

 Practicar a compresión oral

 Presentación do vocabulario  Lectura de inventos 
e determinación do ano no que se inventaron. 
Asociación de adxectivos cos seus antónimos. 
Realización de exercicios e corrección.

 Escoita de parte dunha lección de ciencias e 
localización de informacióin específica. Segunda 
escoita, localización de erros, comentario en 
parells e corrección.

 Optional activity: a great invention

  Actividades adicionais / opcionais:
Language summary
Vocabulary reference
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

LC
S

L

T – Ss
IW

PW, GW

T – Ss
IW
PW

Vocabulary 
pres, OiP
SB p. 74, ex. 
1-2
WB p. 50

SB p. 74, ex. 
3-4 
CD / OiP

TG p. T74

SB p. 81
WB p. 106
WB p. 107
TR Multi-ROM

30’

20’

[4]

 Comprender e interioriza-lo uso da 
past simple passive.

 Presentación gramatical. Conclusión do cadro 
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
CD / OiP

SB p. 81
WB p. 104
WB p. 105
TR Multi-ROM

50’

[5]  Desenvolve-la curiosidade no mundo 
do deporte.

 Comentario xeral sobre vocabulario relacionado 
co deporte con especial atención ó dito presenta-
do en Express it!  de maneira que entendan o seu 
significado. Escoita, lectura e realización dos exer-
cicios propostos. Como deberes, encarga-lo cadro

LC
R, S

T – Ss
IW, PW

Reading prep, 
OiP / CD
SB pp. 76-77, 
ex. 1-4
WB p.52

50’
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Research it!

 Optional activity: think of a beginning for 
some sentences.

 Actividades adcionais/opcionales:
Reading extension
Vocabulary practice

TG p. T 76

OiP
WB p.107

[6]

 Aprender a formar palabras compos-
tas.

 Afianza-lo uso da voz pasiva.

 Lectura comprensiva e tradución do cadro Learn 
it! Localización de palabras compostas no texto e 
completa-lo diagrama.

 Escoita de normas e visualización do vídeo Cana-
dian sports. Comparación das normas antigas e 
as actuais. Realización das actividades do aparta-
do Focus on…: sport rules

 Actividades adicionais / opcionais:
Vocabulary practice 
Curriculum extra worksheet

LC
R

 L
W

T – Ss
IW, PW

T – Ss
IW, PW

SB p.77 ex.5-7

CD/OiP
SB p.77 ex. 8-
10
Video, OiP
SB p. 128

WB p. 107
TR Multi-ROM

20’

30’

[7]

 Practica a comprensión oral.

 Practica-los sons /ʃ/ e /tʃ/.

 Practicar a expresión oral: Preferen-
cias culinarias.

 Lectura atenta do menú presentado. Recoñece-
mento do vocabulario e escoita do texto. Segunda
e terceira escoita se é preciso para poder respos-
tar e numera-las oracións.

 Escoita das palabras do cadro Say it! que conte-
ñen os sons /ʃ/ e /tʃ/ e repetición tentando reprodu-
cilas correctamente.

 Actividades adicionais / opcionais:
Speaking practice

 Discusión acerca dos ingredientes, a forma de 
preparación, a salsa e demais condicionantes 
para preparar unha hamburguesa ó estilo xaponés
e galés. Práctica oral.

S, L
LC

L, S

AS

T – Ss
IW, GW

T – Ss
IW

IW, PW

SB p.78, ex. 1-
2
CD / OiP

SB p.78 ex. 3
CD / OiP

SB p 134

SB p.79, ex. 4-
5

30’

5’

15’
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[8]

 Conversar acerca de preferencias nos 
tipos de comida.

 Analiza-la estrutura dun informe.

Role-play: Camarero / Chef / Cliente: Situación 
nun restaurante que prepara comida internacional.
Conversa acerca do tipo de menú que poderemos
pedir empregando a linguaxe do recadro Functio-
nal Language. Interiorización e uso axeitado do 
mesmo. Observación do vídeo A sustainable res-
taurante como mostra. Entrega do script se é pre-
ciso. Práctica oral. 

 Actividades adicionais / opcionais:
vocabulary reference, functional language
Dialogue practice
Communication pairwork 
Round up script.

 Lectura do texto asegurando a comprensión da 
linguaxe. Recoñecemento das expresións habi-
tualmente empregadas para redactar un informe. 
Estudo e interiorización da estrutura e das phra-
ses for reports. Realización de exercicios e correc-
ción.

S
LC

LC
W

GW
PW

T – Ss
IW

Speaking 
prep, OiP
SB p.79, ex.6
Video, OiP
Script, TR 
Multi-ROM

WB p. 106
OiP
TR Multi-ROM
TR Multi-ROM

Language 
pract, OiP
SB p.80, ex. 1-
3
WB p.53, ex. 
1-3

25’

25’

[9]

 Redactar un informe.

 Planifica-la realización dun proxecto de
grupo.

 Preparación de textos: The effects of electronic 
gadgets on the environment / The use of mobile 
phones / The environmental effects of bikes se-
guindo as indicacións da Writing task e a linguaxe 
do cadro Phrases for reports. Redacción e expan-
sión procurando realizar un informe á vez que por-
menorizado, interesante.

 Actividades adicionais / opcionais:
Writing extension

 Comentario da tarefa a realizar nas próximas dúas
sesións. Formación de grupos e recomendación 
de repasa-las seccións dos xornais. Decisión de 
roles de cada membro do grupo e sobre os 
materiais necesarios para a elaboración dun 

W
LC

AS

IW

GW

Writing prep, 
OiP
SB p. 80, ex. 4
WB p. 53, ex. 
4

OiP

SB pp. 82-83
VocApp

40’

10’
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xornal.

[10]

 Producir un xornal local.  Lectura e presentación de modelos de textos. Moi-
ta atención nos consellos dados nos recadros Tip! 
e Check! Elaboración, edición e acabado de arti-
gos que se poidan publicar.  

LC
AS

GW SB pp. 82-83 
tasks 1-5
VocApp

50’

[11]

 Presentar un proxecto en grupo: 
*‘Read all about it!

 Elaboración do xornal a partir do traballo da se-
sión anterior e presentación ó resto da clase. Ava-
liación dos proxectos presentados. Reflexión da 
tarefa realizada e valoración crítica dos resulta-
dos.

LC
AS

GW SB pp. 83 
tasks 6-7
VocApp

50’

[12]

 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’

[13]
 Avaliar os coñecementos adquiridos na

unidade.
 Realización opcional dun dos test da unidade. AS IW CD / OiP

TR Multi-ROM
Unit 6 Test

50’

[14]

 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 – A BIG IMPROVEMENT

Sesión Obxectivos Actividades Destrezas
Interacción/
Agrupamen

to
Materiais

Tempo
aprox

[1]

 Familiarizarse cos contidos da unida-
de.

 Presenta-lo vocabulario da unidade 
(health and fitness). 

 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 co comentario
que escoitaran. Segunda escoita se é preciso. 
Presentación do vocabulario e categorización das 
palabras presentadas. Comentario persoal a partir
dos deportes que coñecen. Visionado do vídeo A 
football academy e resposta ás preguntas de 
comprensión.

 Optional activity: abilities to practice a 
particular sport.

 Preparación da lectura, activación do vocabulario 
a partir da expresión de opinións persoais. 
Ineriorización da expresión I'll give… a miss! 
Segunda lectura, realización das actividades de 
comprensión e corrección.

 Optional activity: write a comment

 Actividades adicionais / opcionais:
Language summary 
Vocabulary reference
Vocabulary practice
Reading extension
Vocabulary worksheets

S

LC
L, S

R
LC

T – Ss

T – Ss
IW
PW

T – Ss
IW
PW

SB pp. 85-96

CD / OiP
SB p. 85
Video, OiP
Vocabulary 
pres, OiP

TG p. T85

Reading prep, 
OiP; 
SB pp. 86-87, 
ex. 1-4
WB p. 56
TG p. T86

SB p.95
WB p. 110
WB p.111
OiP
TR Multi-ROM

5’

25’

20’

[2]  Interioriza-la forma e uso de will e de 
be going to.

 Presentación gramatical das formas de futuro e lo-
calización no texto. Asociación de frases coa nor-

LC
W

T – Ss
IW

Grammar 
animation, OiP

50’
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ma no cadro gramatical. Reflexión acerca de se 
se trata dunha predición ou dunha decisión espon-
tánea. Realización de exercicios e corrección. 

 
 Actividades adicionais / opcionais:

Language summary
Grammar reference
Grammar worksheets

SB p. 87, ex 5-
9
WB p. 57

SB p. 95
WB p. 108
TR Multi-ROM

[3]

 Interioriza-lo vocabulario relativo a jobs
around the home.

 Repasa-lo uso das partículas some-, 
any, no-, every-.

 Observación de fotografías e activación de voca-
bulario comparado coa casa de cada un. Escoita 
dunha entervista radiofónica acerca de activida-
des no futuro. Realización de exercicios e correc-
ción.

 Optional activity: Jobs in the future.

 Actividades adicionais / opcionais:
Vocabulary reference
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

 Presentación gramatical e lectura de exemplos, 
interiorización do funcionamento destas partículas.
Práctica extensiva e corrección. 

 Actividades adicionais / opcionais:
Language summary
Grammar reference
Grammar worksheets

LC
S,L

LC

T – Ss
IW

PW, GW

T – Ss
IW
PW

Vocabulary 
pres, OiP
SB p. 88-89, 
ex. 1-4; WB p. 
58

TG p.T87

WB p. 110
WB p.111
TR Multi-ROM

Grammar 
animation, OiP
SB p. 89, ex. 
5-8: WB p 59 

SB p. 95
WB p. 108
TR Multi-ROM

25’

25’

[4]

 Desenvolve-la curiosidade e o espírito 
crítico: Social networking in India

 Primeira lectura e escoita do texto para descubri-
lo seu contido e identifica-lo título do mesmo. Se-
gunda lectura máis detallada para comproba-la 
veracidade das propostas realizadas. Interioriza-
ción do vocabulario novo e intercambio de opi-
nións ó respecto das preguntas formuladas. Reali-
zación dos exercicios propostos e expansión para 

AS T – Ss
IW, PW

SB pp. 90-91, 
ex. 1-4

50’
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dar coa solución á pregunta de research it!

 Actividades adcionais/opcionales:
Reading extension
Vocabulary practice

OiP
OiP

[5]

 Discriminar sons vocálicos

 Aprender a empregar formas en -ing 
como suxeito.

 Intercambiar ideas acerca do uso e uti-
lidade das redes sociais.

 Demostración e reprodución dos sons /əʊ/ e /ɒ/, 
audición dalgunhas palabras e discriminación dos 
sons estudados. Práctica extensiva.

 Localización e comprensión de exemplos no texto.
Interiorización do significado e realización de exer-
cicios.

 Intercambio comunicativo ó respecto. Visualiza-
ción do vídeo Delhi e realización das preguntas de
comprensión. Realización de exercicios de com-
prensión lectora e corrección conxunta.

 Actividades adicionais / opcionais:
Word builder, Vocabulary reference

L, S

LC
W

AS

T – Ss
IW

IW

T – Ss
IW

SB p. 91 ex. 5
CD / OiP
SB p 134

SB p 91, ex. 6-
7 

Video, OiP
SB p.91, ex. 8
WB p.60

WB p.110

5’

15’

30’

[6]

 Comprender textos orais e escritos so-
bre volunteer expeditions.

 Aprender a usa-lo presente continuo e 
o presente simple para indicar plans fu-
turos.

 Observación de fotografías, identificación de desti-
nos de viaxes e expresión de preferencias.  Escoi-
ta de textos e comprobación da comprensión dos 
mesmos.

 Actividades adicionais / opcionais:
Vocabulary practice

 Lectura e interiorización do Grammar Tip. Com-
prensión da forma e o uso desta estrutura. Reali-
zación de exercicios e corrección.

S,L

LC

IW, PW

T-Ss
PW

Listening prep,
OiP, CD
SB p. 92, ex. 
1-4

OiP

Grammar 
pract. OiP
SB p. 92, ex.5

35’

15’

 Practicar a comprensión da lectura.

 Practicar a expresión oral: Role play

 Lectura e comprensión da táboa de horarios e das
instrucións de viaxe para poder responder ás pre-
guntas. 

 Memorización e práctica para o uso da conversa 

R

AS

IW

T-Ss

SB p. 93, ex. 6

SB p. 93, ex. 

10’

15’
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[7]

 Afianzar un diálogo.

presentada. Estudo da linguaxe funiocnal neces-
aria. Realización do role play, práctica nas conver-
sas e dictado.

 Visualización do vídeo A train journey to Wembley 
e realización das actividades propostas. Observar 
e completa-lo cadro Focus on Geography e reali-
zación das actividades do apartado Curriculum ex-
tra: Travel 

 Actividades adicionais / opcionais:
Curriculum extra worksheet
Vocabulary reference
Dialogue practice
Communication: Pairwork

L

PW, IW

IW, PW

7-9
CD

Video, OiP
SB p.93, ex. 
10
SB p. 129

TR Multi-ROM
WB p.110
OiP
TR Multi-ROM

25’

[8]

 Interioriza-la estrutura e linguaxe em-
pregada nun texto sobre plans de futu-
ro.

 Lectura do texto modelo e descrición do que é un 
blog, quen o usa, para que se usa. Análise detalla-
da do contido e da estrutura. Localización das ex-
presións as soon as, by the time, the next time e 
when e elaboración dun texto seguindo a guía de 
redacción.

 Actividades adicionais / opcionais:
Language practice
Writing extension

W
LC

T – Ss
IW

SB p. 94
Writing prep, 
OiP

OiP
OiP

50’

[9]

 Redactar unha entrada para un 
blog.

 Actividade práctica e corrección. Énfase no em-
prego de conectores. Repaso da estrutura dun 
texto e estudo do contido de cada parágrafo. Ela-
boración dun texto seguindo a guía de redacción e
o tema indicado.

W IW WB p. 61 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’
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[11]
 Avaliar os coñecementos adquiridos na

unidade.
 Realización opcional dun dos test da unidade. AS IW TR Multi-ROM

Unit 7 Tests
50’
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UNIT 8 – LIVING TOGETHER

Sesión Obxectivos Actividades Destrezas
Interacción/
Agrupamen

to
Materiais

Tempo
aprox

[1]

 Familiarizarse cos contidos da unida-
de.

 Presenta-lo vocabulario da unidade 
(personalities, relationships). 

 Practica-la comprensión lectora e ato-
pa-la información específica.

 Exploración dos contidos da unidade, planificación
dos obxectivos e comentario xeral sobre os unit 
contents.

 Observación do zodíaco e contraste entre o 
zodíaco chinés e o estelar. Comentario pesoal das
peculiaridades de cada animal e caracterización 
do vocabulario. Visionado do vídeo Important 
relations e resposta ás preguntas de comprensión.

 Optional activity: my best friend

 Presentación do artigo, observación das imaxes e 
predición do futuro. Lectura e escoita do texto e 
asociación de parágrafos con imaxes. Explicación 
do significado da expresión they won't hang 
around. Segunda lectura, realización das 
actividades de comprensión e corrección.

 Optional activity: write a summary about 
relationships.

 Actividades adicionais / opcionais:
Language summary
Vocabulary reference
Vocabulary practice
Reading extension
Vocabulary worksheets

S

LC
L, S

R
LC

T – Ss

T – Ss
IW
PW

T – Ss
IW
PW

SB pp. 97-108

SB p. 97
Video, OiP
Vocabulary 
pres, OiP

TG p. T97

Reading prep, 
OiP
CD / OiP
SB pp. 98-99, 
ex. 1-3
WB p. 64

TG p.T98

SB p.107
WB p. 114
WB p. 115
OiP
TR Multi-ROM

5’

15’

30’

[2]  Interioriza-la forma e uso do first condi-  Presentación gramatical do condicional de tipo 1 LC T – Ss Grammar 40’
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tional. 

 Pronunciar correctamente as 
contraccións.

en contexto. Estudo e conclusión do cadro grama-
tical, realización de exercicios e corrección.

 Escoita e repetición das contraccións presentadas
de maneira que consigan que o seu inglés soe na-
tural.

 Optional activity: pronunciation
 

 Actividades adicionais / opcionais:
Language summary
Pronunciation
Grammar reference
Grammar worksheets

AS

IW

IW

animation, OiP
SB p. 99, ex 4,
7-9; WB p. 65

SB p. 99, ex. 
5-6
CD / OiP
TG p. T99

SB p. 107
SB p. 134
WB p. 112 
TR Multi-ROM

10’

[3]

 Interiorizar phrasal verbs para describir
relationships.

 Practicar a compresión oral

 Comentario do título da sección e concreción do 
significado de "embarrassed". Lectura do blog res-
pondendo ás preguntas. 

 Optional activity: embarrassing things

 Actividades adicionais / opcionais:
Language summary
Vocabulary reference
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

 Escoita dunha conversa telefónica e selección de 
vocabulario. Segunda escoita e realización da ac-
tividade de comprensión

LC

L

T – Ss
IW

T – Ss
IW

Vocabulary 
pres, OiP
SB p.100, 
ex.1-2
WB p. 66
TG T100

SB p. 107
WB p. 114
WB p. 115
TR Multi-ROM

Listening prep,
OiP; CD / OiP
SB p. 100, ex. 
3-4

35’

15’

[4]  Aprende-la forma e o uso do second 
conditional.

 Presentación gramatical e conclusión do cadro. 
Realización dos exercicios propostos e corrección.
Práctica extensiva a partir da sección Language in
action.

 Actividades adicionales/opcionales:

AS T – Ss
IW, PW

Grammar 
animation, OiP
SB p. 101, ex. 
5-10; WB p 67

50’
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Language summary
Grammar reference
Grammar practice
Grammar worksheets 

SB p. 107
WB p. 112
WB p.113
TR Multi-ROM

[5]

 Desenvolver a curiosidade e o espírito 
crítico: Tribes in Papua New Guinea

 Choiva de ideas acerca das vantaxes ou desvan-
taxes que suporía pertencer a unha tribo. Prepara-
ción da lectura, lectura e escoita do texto. Respos-
ta ás preguntas de comprensión e completar fra-
ses. Estudo do cadro Learn it! e interiorización da 
diferenza de significado entre: assist / attend.

 Actividades adicionais / opcionais:
Reading extension
Vocabulary practice

LC
R, S

T – Ss
IW, PW

Reading prep, 
OiP; CD / OiP
SB p. 102 ex. 
1-4

OiP
OiP

50’

`[6]

 Formar nomes a partir dos sufixos: 
-ance, -ence, -ness, -ity

 Comprender información especí-
fica sobre deportes.

 Inferencia na formación de nomes a partir da aso-
ciación de sufixos ós adxectivos correspondentes. 
Corrección conxunta.

 Actividades adicionais / opcionais:
Vocabulary practice

 Escoita dun texto e completa-la información que 
falta. Investigación da pregunta para próximos xo-
gos en Research it!
Preparación do texto a partir do apartado Langua-
ge in action e empregando como modelo o texto 
anterior. Visionado do vídeo The Highland Games 
e realización das actividades.

 Actividades adicionais / opcionais:
Word builder, Vocabulary reference

LC

L, R, W

T – Ss
IW

IW, PW

SB p.103, ex. 
5-6

OiP

CD
SB p. 103, ex. 
7-8
WB p. 68
Video, OiP

WB p. 114

15’

35’
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[7]

 Interiorizar vocabulario empregado 
para desculparse.

 Aprender a facer promesas empregan-
do will.

 Presentación de verbos empregados diante de an 
apology: make, give, expect, deserve, accept, re-
ject, traducindo se é preciso. *Escoita das conver-
sas seguida da corección da información dada e 
orde lóxica na segunda.

 Optional activity: write an apology

 Lectura e interiorización do cadro Grammar Tip. 
Realización do exercicio practicando a pronuncia 
da contracción.

 Actividades adicionais / opcionais:
Grammar practice

LC
L, W

LC, W,S

T – Ss
IW, PW

IW, PW

Listening prep,
OiP
SB p. 104 

TG p. T104

SB p.105, ex. 
6

OiP

35’

15’

[8]

 Interiorizar linguaxe funcional para pe-
dir desculpas e responder de forma 
axeitada.

 Practicar a comprensión e expresión 
oral.

 Práctica oral a partir do estudo e memorización 
comprensiva do cadro Functional language. Reali-
zación do dictado e práctica na petición e acepta-
ción ou rexeitamento de desculpas.

 Realización de pequenas conversas a partir das 
situacións plantexadas. Observación do vídeo 
Round up, episode 2: Family history realización 
das preguntas de comprensión e práctica oral na 
representación de diálogos your turn.

 Actividades adicionais / opcionais:
Vocabulary reference
Dialogue Practice
Communication: Pairwork

S, L

S

IW, PW

T-Ss
PW

Speaking 
prep, OiP
SB p. 105, ex. 
7-8; CD / OiP

SB p. 105, ex. 
9-10
Video, OiP
Scripts, TR 
Multi-ROM

WB p. 114
OiP 
TR Multi-ROM

25’

25’

[9]

 Analiza-la estrutura dun modelo de tex-
to.

 Lectura e estudo detallado da forma da enquisa 
presentada. Observación da localización no texto 
de cada un dos apartados: instrucións de 
resposta, propósito da enquisa, preguntas e 
respostas e recollida de resultados.

 Lectura das normas de uso e asociación razoada 

LC T-Ss
IW

SB p. 106, ex. 
1-2

20’
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 Aprender a emprega-los adverbios de 
modo.

de normas cos exemplos dados. Detección, 
corrección de erros e realización de exercicios.

 Actividades adicionais / opcionais:
Language practice

LC PW SB p. 106, ex. 
3-4
WB p.69, ex. 
1-3

OiP

30’

[10]

 Elaborar unha enquisa.  Presentaciòn dunha tarefa para categorizar tres ti-
pos de enquisas. Énfase na necesidade de estru-
tura-los contidos da enquisa, da realización de 
preguntas claras e de respostas sen ambivalen-
cias. Redacción da enquisa seguindo a guía de 
redacción e empregando adverbios de modo. 
Comprobación de resultados a partir de realiza-la 
enquisa a varios compañeiros. Extensión a partir 
da realización de exercicios do Focus on… Maths

 Actividades adicionais / opcionais:
Curriculum extra worksheet

W
LC

T – Ss
IW

Writing prep, 
OiP
SB p.106, ex. 
5
WB p. 69, ex. 
4

TR Multi-ROM

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: Make a path

AS T – Ss
IW, PW

CD / OiP
SB p. 107
SB p. 108
WB pp. 70-71
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 8 Tests

50’
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UNIT 9 – A BETTER WORLD

Sesión Obxectivos Actividades Destrezas
Interacción/
Agrupamen

to
Materiais

Tempo
aprox

[1]

 Familiarizarse cos contidos da unida-
de.

 Presenta-lo vocabulario da unidade 
(charity actions). 

 Practica-la comprensión lectora e se-
cuencia-las ideas principais.

 Exploración dos contidos da unidade, planificación
dos obxectivos e comentario xeral sobre os unit 
contents.

 Lectura do quiz, selección de respostas e 
valoración de resultados. Comparación de 
puntuacións e comentario ó respecto. Visionado 
do vídeo The Homeless World Cup e resposta ás 
preguntas de comprensión.

 Optional activity: sense of social responsibility

 Concreción e diferenciación de significados da 
palabra change que aparece no título. Lectura e 
escoita do texto e numeración de sucesos en 
orde. Segunda lectura, realización das actividades
de comprensión e corrección. Invitación a resolve-
lo cadro Research it! para comentar na clase.

 Optional activity: charity songs.

 Actividades adicionais / opcionais:
Language summary
Reading extension
Vocabulary reference
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

S

LC
S

R
LC

T – Ss

T – Ss
IW
PW

T – Ss
IW

PW, GW

SB pp. 109-
122

SB p. 109
Video, OiP

TG p.T109

Reading prep, 
OiP
Vocabulary 
pres, OiP
SB p. 110-111,
ex. 1-3
CD / OiP
WB p. 72
TG p. T110

SB p. 119
OiP
WB p. 118
WB p. 119
TR Multi-ROM

5’

20’

25’

[2]  Repasar tempos verbais que serven 
para referirse ó presente, pasado e fu-
turo. 

 Localización e lectura de oracións no texto. Análi-
se do significado e recoñecemento do tempo ver-
bal empregado.  Corección de erros e redacción 

LC
S

T – Ss
IW

SB p. 111, ex. 
4-7
WB p. 73

50’
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dun parágrafo seguindo as indicacións dadas no 
apartado Language in action.

 
 Actividades adicionais / opcionais:

Language summary
Grammar reference
Grammar practice
Grammar worksheets

SB p. 119
WB pp.116-
117
TR Multi-ROM

[3]

 Ampliar e aprender vocabulario relacio-
nado cos instrumentos musicais.

 Ampliar e interioriza-lo vocabulario pre-
sentado (fashion).

 Lectura e audición do texto. Recoñecemento de 
vocabulario e realización dos exercicios de com-
prensión lectora. Asociación do vocabulario coas 
imaxes e comenatrio acerca dunha peza de músi-
ca clásica. Corrección conxunta.

 Presentación do vocabulario asociando contrarios 
e completando textos. Interiorización da diferenza 
entre as palabras comentadas no cadro Learn it! 
Realización de exercicios e corrección. Debate 
oral a partir das preguntas formuladas. 

 Actividades adicionais / opcionais:
Language summary
Curriculum extra
Vocabulary reference
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

AS

LC, S

T-Ss
IW, PW

T – Ss
IW

PW, GW

CD
SB p. 131

Vocabulary 
pres, OiP
SB p. 112, ex. 
1-3

SB p. 119
TR Multi-ROM
WB pp.118-
119
TR Multi-ROM

25’

25’

[4]

 Practicar a compresión oral

 Diferencia-los sons /g/ e /dʒ/.

 Repasa-lo uso de tempos verbais de 

 Lectura e escoita dunha guía de audio dun pase 
de tres modelos. Recoñecemento de vocabulario 
e da información específica presentada. Correc-
ción de erros e posta en común.

 Prestar atención e reproduci-los sons do xeito 
máis natural posible.

 Completa-los textos de maneira lóxica. Razoa-
mento e clasificación das formas gramaticais em-

LC
S

S

LC

T – Ss
IW
PW

IW

IW, PW

Listening prep,
OiP / CD 
SB pp. 112-
113, ex. 4-5
WB p. 74

SB p. 113, ex. 
6

SB p. 113, ex. 

25’

5’

20’
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maneira práctica. pregadas. 

 Actividades adicionais / opcionais:
Listening extensión
Pronunciation
Grammar practice
Grammar worksheets

6-9

OiP
SB p. 134
WB p.117
TR Multi-ROM

[5]

 Practicar a expresión oral.

 Desenvolver a curiosidade e o espírito 
crítico: British icons

 Reflexión acerca dos posibles cambios na moda 
futura. Comentario e intercambio de opinións pro-
curando emprega-la lingua inglesa coa máxima 
corrección.

 Lectura e escoita dun artigo sobre iconos 
británicos. Asociación de termos e resposta 
razoada das preguntas formuladas. Comentario 
persoal sobre a diferenza enter símbolo e icono e 
explicación, se cabe, de aspectos culturais 
referentes a Gran Bretaña.

S, LC

L, S

PW, IW

T – Ss
IW

SB p. 113, ex. 
10
WB p  75

Reading prep, 
OiP
SB p. 114 ex. 
1-2

25’

25’

[6]

 Ampliar coñecementos sobre The Bri-
tish icons.

 Interioriza-lo uso dos prefixos over- e 
under-.

  Lectura do texto prestando atención ó contido de 
cada parágrafo Dictado para fixa-lo vocabulario 
presentado. Realización de exercicios e correc-
ción.

 Lectura comprensiva do cadro learn it!, busca de 
palabras que conteñan os prefixos over- / under-, 
práctica e corrección conxunta.
 
 Actividades adcionais/opcionales:

Reading extension
Vocabulary practice
Word buillder, Vocabulary reference

AS

LC

T – Ss
IW, PW

T-Ss
GW

SB pp. 114-
115, ex. 3-5
CD
WB p. 76

SB p. 115 ex. 
6-7

OiP
OiP
WB p. 118

40’

10’
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[7]

 Comprende-lo significado dun aspecto 
tradicional popular ou dun símbolo na-
cional.

 Practica a comprensión oral.

 Observación da foto e comentario sobre as kilt. 
Lectura de frases, escoita do texto e decisión so-
ber a veracidade das mesmas.  Visonado do vídeo
"Marks and Spencer" e debate sobre algún símbo-
lo nacional ou local que os alumnos coñezan.

 Observación das fotos e choiva de ideas razoando
o que pode estar a pasar. Escoita do texto e com-
prensión da situación, resposta individual e debate
sobre as respostas en grupos. Realización de 
exercicios e corrección.

 Optional activity: write down advantages and di-
sadvantages of each idea discussed

L,S

LC
L 

T – Ss
GW

T – Ss
IW, GW

CD / OiP
Video, OiP
SB p. 115, ex. 
8-9

 

CD / OiP
SB p. 116, ex. 
1-3

TG p. T116

20’

30’

[8]

 Practica-la expresión oral: advantages,
disadvantages and reasons.

 Choiva de ideas acerca de cómo recoller cartos 
para unha causa. Lectura, interiorización e estudo 
da linguaxe funcional presentada. Visionado do ví-
deo The Sunningwell Breakfast Club como mode-
lo. Práctica extensiva na realización de diálogos 
"your turn".

 Actividades adicionais / opcionais:
vocabulary reference, functional language
Dialogue practice
Communication pairwork

S, L
LC

T – Ss
IW, GW

Speaking 
prep, OiP
(SB p. 116-
117) 
ex. 4-8
Video, OiP
Script, TR 
Multi-ROM

WB p. 118
OiP
TR Multi-ROM

50’

[9]

 Analiza-la estrutura dunha carta formal 
e producir unha.

 Lectura da carta modelo e interiorización da dispo-
sición do texto.  Perparación da actividade de re-
dacción a partir da observación e estudo das fra-
ses marcadas. Elaboración individual dunha carta 
ó xornal seguindo a guía de redacción e empre-
gando as expresións aprendidas.

 Actividades adicionais / opcionais:
Language practice

W
LC

T – Ss
IW

SB p. 118
Writing prep, 
OiP
WB p. 77

OiP

50’
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[10]

 Realizar un speaking project: ‘Our lo-
cal area’

 Lectura atenta da tarefa a realizar e escoita do do-
cumental introdutorio. Decisión de lugares para fil-
mar e de aspectos a tratar. Distribución de tarefas,
búsqueda de información e preparación da pre-
sentación.

LC
AS

PW, GW CD
SB pp. 120-
121
VocApp

50’

[11]

 Realizar un speaking project: ‘Our lo-
cal area’

 Elaboración de textos, edición de materiais de ma-
neira que fotos, música e textos encaixen e pre-
sentación ó resto da clase empregando o useful 
language presentado. Avaliación dos proxectos 
presentados a partir das preguntas da task 8.

LC
AS

GW SB pp. 120-
121
VocApp

50’

[12]

 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’

[13]
 Avaliar os coñecementos adquiridos na

unidade.
 Realización opcional dun dos test da unidade. AS IW CD / OiP

TR Multi-ROM
Unit 9 Tests

50’

[14]

 Avaliar os coñecementos adquiridos ao
longo do trimestre.

 Realización opcional dun dos test de final de 
trimestre.

AS IW CD / OiP
TR Multi-ROM
End-of-term 3 
Tests

50’

[15]

 Avaliar os coñecementos adquiridos ao
largo do curso.

 Realización opcional dun dos test de final de 
curso.

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)
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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

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.

 Lectura e audición dun email. Realización de exercicios e re-
visión conxunta. (SB p. 4)

 Lectura e audición dun chat. Realización de exercicios e revi-
sión conxunta. (SB p. 6)

 Audición dunha conversa telefónica e resposta ás preguntas
formuladas. (SB p. 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.

 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)

 Formulación de preguntas e respostas sobre accións pasa-
das. (SB p. 5)

 Descrición do que están a facer as persoas nunha. (SB p. 6)

 Descrición e comparación de distintos pratos.(SB p. 8)
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.

 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)

 Formulación de preguntas e respostas sobre accións pasa-
das. (SB p. 5)
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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, 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 dun e-mail sobre un grupo musical. Realización das acti
vidades de comprensión e corrixir  de forma conxunta na clase.
(SB p. 4)

 Lectura dos recadros e comprensión do significado xeral do texto,
extrapolando o contido ao resto do libro.  (SB pp. 4-8)

 Lectura e comprensión dun chat.  (SB p. 6)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da uni-
dade: adjectives – emotions, verbs – experiences, holidays
and holiday destinations,  food,  idiomatic  expressions,  false
friends. (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, compleción ou expansión de frases co vocabula-
rio e expresións aprendidas. (SB pp. 4-8)

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

 Realización dunha tarefa escrita sobre as vacacións seguin-
do o modelo presentado (SB p. 7)

A competencia matemática (CM)

Descritores Especificación dos descritores en exercicios, ac-
tividades 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.

 Realización dunha 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
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 IMF1. Mostra interese por coñecer algúns elementos cultu-
rais ou xeográficos.

 Lectura dun e-mail sobre un grupo musical. Realización das 
actividades de comprensión e corrixir de forma conxunta na 
clase.  (SB p. 4)

Procesamento de datos e competencia dixital (CD)

Descritores Especificación dos descritores en exercicios, ac-
tividades e tarefas
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 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
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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.  

 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)

 Formulación de preguntas e respostas sobre accións pasa-
das. (SB p. 5)

 Descrición do que están a facer as persoas nunha. (SB p. 6)

 Descrición e comparación de distintos pratos.(SB p. 8)
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Competencia cultural e artística (CA)

Descritores Especificación dos descritores en exercicios, ac-
tividades 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 imaxina-
ción.

 CA3. Aprecia, goza e participa nas actividades relacionadas
coas biografías de personaxes famosos e interesantes para
súa idade.

 Lectura dun e-mail sobre un grupo musical. Realización das
actividades de comprensión e corrixir de forma conxunta na
clase.  (SB p. 4)

 Lectura e comprensión dun folleto.  (SB p. 6)

 
Aprender a aprender (AA)

Descritores Especificación dos descritores en exercicios, ac-
tividades e tarefas
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 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.

 Observación  e  interiorización  dos  cadros  gramaticais.  (SB
pp. 5, 7, 8)

 Interiorización  de  expresións  idiomáticas:  couldn’t  sleep  a
wink, be really into. (SB p. 4)

 Compleción de expresións. (SB p. 6)

 Interiorización de algúns false friends: miss, lose. (SB p. 6)

 Observación, recoñecemento e asociación de termos e ima-
xes. (SB p. 8) 

 Consulta á sección de gramática, Grammar reference, se é
necesario e realización do  grammar practice. (WB pp.  80-
81)
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 Lectura dunha lista de palabras, Vocabulary reference, rela-
cionada co tema da unidade: emocións e experiencias. (WB
p.82)
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Autonomía e iniciativa persoal (AIP)

Descritores Especificación dos descritores en exercicios, ac-
tividades e tarefas
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 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.

 Exprésase con fluidez,  pronunciación  e  entoación  adecua-
das, utilizando preguntas guiadas cando fala cos seus com-
pañeiros/as.

 Escribe un texto sobre as vacacións de maneira clara e deta-
llada, seguindo o modelo presentado.

 Coñece e utiliza vocabulario sobre o tema revisado na unida-
de: adxectivos relativos a emocións, verbos relativos a expe-
riencias, vacacións e destinos vacacionais, comida.

 Comprende e utiliza correctamente as estruturas gramaticais
revisadas na unidade: simple past,  present simple, present
continuous, frequency adverbs, comparative and superlative
adjectives.

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

 Lectura dunha lista de palabras, Vocabulary reference, rela-
cionada co tema da unidade: emocións e experiencias. (WB
p.82)
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UNIT 1 – TIME FOR CHANGE

Competencia en comunicación lingüística (CL)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades e tarefas
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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.

 Visionamento e comprensión dos episodios do vídeo Round
up. (SB p. 9, 17)

 Audición dun programa de radio e comprensión da informa-
ción global e esencial. (SB p. 12, 20)

 Visionamento e comprensión do vídeo Difficult environmen-
ts. (SB p. 15)

 Audición dunha conversa e realización das actividades de
comprensión oral. (SB p.16)

 Audición de modelos e identificación de sons ou modelos de
acentuación (SB p. 15, 16)

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 acerca das normas e as diferencias entre a edu-
cación primaria e secundaria. (SB p. 11)

 Formulación de recomendacións de forma razoada. (SB p.
13)

 Reprodución dos modelos de pronuncia e acentuación pre-
sentados no cadro Say it! (SB p. 15, 16)

 Uso da linguaxe funcional para explicar e reaccionar ante os
cambios. (SB p. 16)

 Explicación e reacción ante as situacións presentadas e pe-
tición de información (SB p. 20)

CL3. CONVERSAR
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 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-
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 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. 9-20)

 Intercambio oral acerca dos programas de intercambio. (SB
p. 9)

 Debate sobre os consellos dados (SB p. 15) ou sobre unha
liña do tempo. (SB p. 17)

 Práctica de diálogos seguindo un modelo. (SB p.17)

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

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  e  específico  do  texto.
Realización das actividades de comprensión e corrección de
forma conxunta na clase.  (SB p. 10)

 Lectura e comprensión dun blog. Realización das activida-
des de comprensión propostas.  (SB p. 10)

 Lectura e comprensión dun texto sobre Australia e New Zea-
land. Realización das actividades de comprensión propos-
tas.  (SB pp. 14-15)

 Interpretación dunha liña do tempo. (SB pp. 16-17)

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

 Lectura comprensiva dunha lista de palabras relacionada co
tema da unidade:  comportamento, calidades persoais,  ex-
presións idiomáticas. (SB p. 19)

 Lectura dun texto sobre cambios na poboación e interpreta-
ción dos gráficos que o acompañan. (SB p. 123)
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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. 

 Compleción de frases e textos (SB pp. 9-20)

 Elaboración de frases comparando a vida na escola de pri-
maria e a actual. (SB p. 11)

 Elaboración de frases dando consellos para novos alumnos.
(SB p. 15)

 Interiorización  de  estratexias  de  escritura  (Writing  task):
Descrición dunha escola. (SB p. 18)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (Look
at language): orde dos adxectivos. Realización dos exerci-
cios propostos e corrección conxunta en clase. (SB p. 18)

 Elaboración dunha tarefa escrita: a descrición dunha escola,
seguindo unha guía paso-a-paso,  coa axuda dunhas pre-
guntas de referencia e unha planificación axeitada do texto.
Aplicación dos novos coñecementos lingüísticos adquiridos
na unidade. (SB p. 18)
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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.

 Interpretación dunha liña do tempo. (SB pp. 16-17)

 Lectura dun texto sobre cambios na poboación e interpreta-
ción dos gráficos que o acompañan. (SB p. 123)

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

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  e  comprensión  dun  texto  sobre  Australia  e  New
Zealand.  Realización  das  actividades  de  comprensión
propostas.  (SB pp. 14-15)

 Visionamento  e  comprensión  do  vídeo  Difficult
environments. (SB p. 15)

 Lectura  dun  texto  sobre  cambios  na  poboación  e
interpretación dos gráficos que o acompañan. (SB p. 123)

Procesamento de datos e competencia dixital (CD)
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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.
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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.  

 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)

 Intercambio oral acerca dos programas de intercambio. (SB
p. 9)

 Lectura  e  comprensión  dun  texto  sobre  Australia  e  New
Zealand.  Realización  das  actividades  de  comprensión
propostas.  (SB pp. 14-15)

 Visionamento  e  comprensión  do  vídeo  Difficult
environments. (SB p. 15)

 Práctica de diálogos seguindo un modelo. (SB p.17)

 
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  e  comprensión  dun  texto  sobre  Australia  e  New
Zealand.  Realización  das  actividades  de  comprensión
propostas.  (SB pp. 14-15)

 Visionamento e comprensión do vídeo Difficult environmen-
ts. (SB p. 15)
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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.

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

 Interpretación dunha liña do tempo. (SB pp. 16-17)

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

 Lectura comprensiva dunha lista de palabras relacionada co
tema da unidade: comportamento,  calidades persoais,  ex-
presións idiomáticas. (SB p. 19)

 Interiorización  de  estratexias  de  escritura  (Writing  task):
Descrición dunha escola. (SB p. 18)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (Look
at language): orde dos adxectivos. Realización dos exerci-
cios propostos e corrección conxunta en clase. (SB p. 18)

 Elaboración dunha tarefa escrita: a descrición dunha escola,
seguindo unha guía paso-a-paso,  coa axuda dunhas pre-
guntas de referencia e unha planificación axeitada do texto.
Aplicación dos novos coñecementos lingüísticos adquiridos
na unidade. (SB p. 18)

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 conversas e en
simulacións sobre temas coñecidos ou traballados previa-
mente.

 Uso da linguaxe funcional para explicar e reaccionar ante os
cambios. (SB p. 16)

 Elaboración dunha tarefa escrita: a descrición dunha escola,
seguindo unha guía paso-a-paso,  coa axuda dunhas pre-
guntas de referencia e unha planificación axeitada do texto.
Aplicación dos novos coñecementos lingüísticos adquiridos
na unidade. (SB p. 18)

 Consulta dos materiais de consulta, se for necesario. (WB,
p.84-87)

 Review Unit 1, SB p. 20, WB pp.14-15

 Cumulative review Units: Starter and Unit 1 (WB p.15)
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UNIT 2 – STORYTELLING

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 ou visionamento dun vídeo sobre histo-
rias favoritas. (SB p. 21)

 Audición e lectura dun texto e asociación de títulos cos pa-
rágrafos correspondentes. Realización de exercicios e revi-
sión conxunta. (SB p. 22)

 Audición dun podcast sobre libros e películas e realización
das actividades de comprensión oral. (SB p. 24) 

 Audición de modelos de pronunciación para a súa correcta
reprodución. (SB p. 27)

 Audición dunha conversa e resposta ás preguntas formula-
das. (SB p. 28)

 Realización dun ditado. (SB p.29)

 Visionamento e comprensión dun vídeo sobre a expresión
de preferencias. (SB p. 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.

 Expresión oral sobre películas favoritas (SB p. 23)

 Expresión de preferencias. (SB p. 28)

 Audición,  discriminación  e  repetición  de  palabras  cos
sons /s/ e /z/. (SB p.29)

 Lectura dun cadro cunha destreza de expresión oral: func-
tional language expresión razoada de preferencias e aplica-
la nun intercambio comunicativo sobre eventos culturais ou
de ocio na cidade. (SB, p. 29)
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 Lectura dos cadros con linguaxe útil e consellos (Express it!;
Learn it!; Functional language: Expressing preferences; Lan-
guage summary) e realización de exercicios para practica-
los. (SB pp. 21-32)

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-
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 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 axeitada a partir das
preguntas formuladas. (SB pp. 21-32)

 Debate oral por parellas sobre películas e xéneros cinema-
tográficos. (SB p. 21)

 Debate oral en grupo sobre aspectos da cultura propia. (SB,
p.27)

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 significado xeral e a infor-
mación específica que se describe. Realización das activi-
dades de comprensión e corrección de forma conxunta na
clase.  (SB pp. 22-23)

 Lectura de textos sobre aspectos típicos e tradicións de Ir-
landa e realización das actividades de comprensión. (SB pp.
26-27)

 Lectura dun poster e resposta ás preguntas formuladas. (SB
p. 29)

 Identificación das características do tipo de texto estudado:
un texto narrativo. (SB p.30)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da uni-
dade: libros e películas. (WB p. 90)

 Lectura e comprensión dun texto sobre tipoloxía textual. (SB
p. 124)
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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 dunha crítica dun libro, película ou obra de tea-
tro co vocabulario e expresións aprendidas. (SB p. 25)

 Interiorización de estratexias de escritura (Writing task): es-
cribir unha historia. (SB p. 30)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (Look
at language): os conectores so, although e because. Reali-
zación dos exercicios propostos e corrección conxunta en
clase. (SB p. 30)

 Elaboración dunha tarefa escrita: narración dunha historia,
seguindo unha guía  paso-a-paso,  facendo unha planifica-
ción axeitada do texto e revisando o o texto antes de dalo
por rematado. Aplicar os novos coñecementos lingüísticos
adquiridos na unidade. (SB, p. 30)
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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.

 Clasificación de palabras segundo o referente. (SB p. 24)

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

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  aspectos  típicos  e  tradicións  de
Irlanda e realización das actividades de comprensión. (SB
pp. 26-27)

Procesamento de datos e competencia dixital (CD)
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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.
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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.  

 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 axeitada a partir das
preguntas formuladas. (SB pp. 21-32)

 Debate oral por parellas sobre películas e xéneros cinema-
tográficos. (SB p. 21)

 Lectura de textos sobre aspectos típicos e tradicións de Ir-
landa e realización das actividades de comprensión. (SB pp.
26-27)

 Debate oral en grupo sobre aspectos da cultura propia. (SB,
p.27)

 
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.

 Debate oral por parellas sobre películas e xéneros cinema-
tográficos. (SB p. 21)

 Lectura de textos sobre aspectos típicos e tradicións de Ir-
landa e realización das actividades de comprensión. (SB pp.
26-27)

 Debate oral en grupo sobre aspectos da cultura propia. (SB,
p.27)
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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.

 Lectura dun cadro cunha destreza de expresión oral: func-
tional language expresión razoada de preferencias e aplica-
la nun intercambio comunicativo sobre eventos culturais ou
de ocio na cidade. (SB, p. 29)

 Lectura dos cadros con linguaxe útil e consellos (Express it!;
Learn it!; Functional language: Expressing preferences; Lan-
guage summary) e realización de exercicios para practica-
los. (SB pp. 21-32)

 Interiorización de estratexias de escritura (Writing task): es-
cribir unha historia. (SB p. 30)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (Look
at language): os conectores so, although e because. Reali-
zación dos exercicios propostos e corrección conxunta en
clase. (SB p. 30)

Autonomía e iniciativa persoal (AIP)

Oxford University Press                     Mosaic 3  174



Lingua Estranxeira – Inglés 3º ESO 

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. 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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UNIT 3 – CHOICES, CHOICES

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.

 Visionamento dos episodios do vídeo Round up. The way
we shop; Putting together a scooter. (SB pp. 33, 41)

 Audición dunha conversa sobre un programa de actividades
de vacacións.  Realización dos exercicios  de comprensión
propostos e revisión conxunta. (SB p. 37)

 Visionamento e comprensión do vídeo A world of food: Inter-
national restaurants in the UK. (SB p. 39)

 Audición e comprensión exhaustiva dunha conversa entre
amigos. (SB p. 40)

 Identificación de modelos de pronuncia (SB p. 40)

 Realización dun ditado. (SB p. 42)
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.

 Presentación de opcións para chegar a un acordo. (SB p.
40)

 Lectura dos cadros con linguaxe útil e consellos (táboas de
vocabulario e gramática; Express it!; Say it!; Functional lan-
guage; Writing task; Language summary; Useful language;
Check!; Remember!) e realización de exercicios para practi-
calos. (SB pp. 33-46)

 Presentación oral do proxecto A class survey. (SB p. 45)
CL3. CONVERSAR

 CL3.1. Reproduce as fórmulas habituais e culturais que se  Realización dun intercambio comunicativo en grupo, sobre
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empregan na comunicación interpersoal na aula.

 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.

as imaxes ou título de cada sesión, para identificar vocabu-
lario ou ideas coñecidas sobre o tema. (SB, pp. 33-46)

 Intercambio oral sobre as actividades realizadas ou non rea-
lizadas. (SB p. 37)

 Audición, discriminación e repetición da pronuncia de pala-
bras cos sons /ɜ:/ e /ə/. (SB p.37)

 Functional  language:  making  sugges-
tions and reaching an agreement;  pre-
guntar  e  contestar  preguntas e aplicar
as  estruturas  nun intercambio  comuni-
cativo. (SB p. 41)

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)

 Corrección de errores nun texto a partir  da interpretación
dun mapa. (SB p.38)

 Elección do resumo correcto e identificación de errores no
segundo resumo (SB p. 38)

 Identificación das características do tipo de texto estudado:
a discussion essay. (SB p. 42)

 Recoñecemento da información presentada en gráficos de
distinta tipoloxía. (SB p. 44)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da uni-
dade: money and shopping, holiday activities. (SB p. 43; WB
p. 94)

 Lectura  e  comprensión  dun  texto  sobre  nutrición.  (SB  p.
125)
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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)

 Redacción dun breve texto explicando a mellor ganga obti-
da, empregando o texto de modelo e a guía cos puntos a
tratar. (SB p. 35)

 Interiorización de estratexias de escritura (Writing task):  a
discussion essay. (SB p. 42)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (Look
at language): errores de ortografía, realización dos exerci-
cios propostos e corrección conxunta en clase. (SB p. 42)

 Elaboración dun discussion essay sobre un dos temas pro-
postos. (SB p. 42)

 Elaboración do proxecto en grupo A class survey. Elabora-
ción da enquisa, recompilación de datos e de información e
organización da información para presentala oralmente en
clase, con axuda dos coñecementos lingüísticos adquiridos
ata a data e seguindo as indicacións do modelo. (SB pp. 44-
45)
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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.

 Corrección de errores nun texto a partir  da interpretación
dun mapa. (SB p.38)

 Recoñecemento da información presentada en gráficos de
distinta tipoloxía. (SB p. 44)

 Elaboración do proxecto en grupo A class survey. Elabora-
ción da enquisa, recompilación de datos e de información e
organización da información para presentala oralmente en
clase, con axuda dos coñecementos lingüísticos adquiridos
ata a data e seguindo as indicacións do modelo. (SB pp. 44-
45)

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

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.

 Corrección de errores nun texto a partir  da interpretación
dun mapa. (SB p.38)

 Lectura  e  comprensión  dun  texto  sobre  nutrición.  (SB  p.
125)

Procesamento de datos e competencia dixital (CD)
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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.
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A competencia social e cidadá (Ourense)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
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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.  

 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)

 Visionamento e comprensión do vídeo A world of food: Inter-
national restaurants in the UK. (SB p. 39)

 Presentación de opcións para chegar a un acordo. (SB p.
40)

 Presentación oral do proxecto A class survey. (SB p. 45)

 
Competencia cultural e artística (CA)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
actividades 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 imaxi-
nación.

 CA3. Aprecia, goza e participa nas actividades relacionadas
coas biografías de personaxes famosos e interesantes para
súa idade.

 Visionamento e comprensión do vídeo A world of food: Inter-
national restaurants in the UK. (SB p. 39)

 Elaboración do proxecto en grupo A class survey. Elabora-
ción da enquisa, recompilación de datos e de información e
organización da información para presentala oralmente en
clase, con axuda dos coñecementos lingüísticos adquiridos
ata a data e seguindo as indicacións do modelo. (SB pp. 44-
45)
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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 do tipo de texto estudado:
a discussion essay. (SB p. 42)

 Interiorización de estratexias de escritura (Writing task):  a
discussion essay. (SB p. 42)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (Look
at language): errores de ortografía, realización dos exerci-
cios propostos e corrección conxunta en clase. (SB p. 42)

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

 Interiorización dalgunhas expresións e consellos útiles para
facer suxestións e chegar a acordos. (SB p. 41)

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

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da uni-
dade: shopping, holiday activities. (SB p. 43; WB p. 94)

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.

 Consulta do Grammar reference e o vocabulary reference,
se for necesario. (WB pp. 92-95)

 Review Unit 3, (SB p. 46)

 Review, (WB pp. 30-31)

 Cumulative review Units 1-3 (WB p.31)
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UNIT 4 – 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.

 Visionamento e comprensión dos episodios do vídeo Round
up. Learning languages, The language café. (SB pp. 47, 55)

 Audición dun programa radiofónico e resposta ás preguntas
formuladas. (SB p. 51)

 Audición dunha charla e identificación dos detalles para res-
ponder preguntas. Realización de exercicios e revisión con-
xunta. (SB p. 50)

 Audición de modelos de pronuncia. (SB p. 53)

 Visionamento e comprensión do vídeo Drums from around
the world. (SB p. 53)

 Audición  de  tres  conversas  telefónicas  e  asociación  das
chamadas cos documentos. (SB p. 54)

 Realización dun ditado. (SB p. 54)

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.

 Descrición de situacións cos adxectivos listados. (SB p. 47)

 Realización dunha charla sobre un músico, seguindo un mo-
delo e a guía de puntos a incluír. (SB p. 53)

 Resposta ás preguntas formuladas. (SB p. 55)

CL3. CONVERSAR
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 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-
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 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)

 Intercambio de preguntas para adiviñar un aparato electróni-
co. (SB p. 51)

 Audición, discriminación e reprodución dos sons /d/, /t/ e /ɪd/
na terminación dos –ed adjectives. Clasificación de adxecti-
vos segundo a súa pronuncia. (SB p. 53)

 Realización dun roleplay como práctica da linguaxe funcio-
nal 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 artigo sobre problemas de comunicación. Reali-
zación das actividades de comprensión e corrección con-
xunta na clase. (SB pp. 48-49)

 Lectura e compleción dun manual de instrucións dun smar-
tphone e ampliación de vocabulario. (SB pp. 50)

 Lectura dunha FAQ page e comprensión exhaustiva do tex-
to. (SB p. 51)

 Identificación das características do tipo de texto estudado:
un e-mail informal. (SB pp. 56)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da uni-
dade: communication, technology. (SB p. 57)

 Lectura  comprensiva  dun  texto  sobre  redes  informáticas.
(SB p. 126)

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 o tema da unidade co vocabula-
rio e expresións aprendidas. (SB pp. 47- 58)

 Descrición dunha experiencia nunha viaxe escolar ou unhas
vacacións en familia. (SB p. 49)

 Compleción de diálogos coa linguaxe funcional presentada.
(SB p. 54)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (Look
at language):  emprego dos signos de puntuación,  realiza-
ción dos exercicios propostos e corrección conxunta en cla-
se. (SB p. 56)
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 Interiorización de estratexias de escritura (Writing task): es-
cribir un e-mail informal. (SB p. 56)

 Elaboración  dunha tarefa  escrita  describindo unha páxina
web. (SB p. 58)
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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 a partir da observación de foto-
grafías ou ilustracións. (SB p. 47, 126)

 Asociación de adxectivos coas situacións presentadas. (SB
p. 47)

 Asociación de palabras ou expresións coa definición corres-
pondente. (SB p. 49, 52)

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

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.

 Visionamento e comprensión dos episodios do vídeo Round
up. Learning languages, The language café. (SB pp. 47, 55)

 Visionamento e comprensión do vídeo Drums from around
the world. (SB p. 53)

 Lectura comprensiva dun texto sobre redes informáticas. (SB p.
126)

Procesamento de datos e competencia dixital (CD)
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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.
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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.  

 Visionamento e comprensión dos episodios do vídeo Round
up. Learning languages, The language café. (SB pp. 47, 55)

 Intercambio de preguntas para adiviñar un aparato electróni-
co. (SB p. 51)

 Visionamento e comprensión do vídeo Drums from around
the world. (SB p. 53)

 Realización dunha charla sobre un músico, seguindo un mo-
delo e a guía de puntos a incluír. (SB p. 53)

 Realización dun roleplay como práctica da linguaxe funcio-
nal presentada. (SB p.55)

 Lectura  comprensiva  dun  texto  sobre  redes  informáticas.
(SB p. 126)

 
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.

 Visionamento e comprensión dos episodios do vídeo Round
up. Learning languages, The language café. (SB pp. 47, 55)

 Visionamento e comprensión do vídeo Drums from around
the world. (SB p. 53)

 Realización dunha charla sobre un músico, seguindo un mo-
delo e a guía de puntos a incluír. (SB p. 53)
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 Realización dun roleplay como práctica da linguaxe funcio-
nal presentada. (SB p.55)

 
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 da diferencia de significado e emprego entre
os –ed e –ing adjectives: Common error. (SB p. 52)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (Look
at  language):  emprego dos signos de puntuación, realiza-
ción dos exercicios propostos e corrección conxunta en cla-
se. (SB p. 56)

 Interiorización de estratexias de escritura (Writing task): es-
cribir un e-mail informal. (SB p. 56)

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

 Interiorización de expresións e linguaxe útil para pedir axuda
por teléfono: Functional language. (SB p. 55)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da uni-
dade: technology and communication. (SB p. 57; WB p. 98)

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 sobre temas coñecidos ou traballados pre-
viamente.

 Identificación de vocabulario a partir da observación de foto-
grafías ou ilustracións. (SB p. 47, 126)

 Interiorización da diferencia de significado e emprego entre
os –ed e –ing adjectives: Common error. (SB p. 52)

 Consulta do Grammar reference e o vocabulary reference,
se for necesario. (WB pp. 96-99)

 Review Unit 4, (SB p. 57)

 Review, (WB pp. 38-39)

 Cumulative review Units 1-4 (WB p.39)
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UNIT 5 – A LIFE OF CRIME

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 para comprobar a veracidade das supo-
sicións feitas. (SB pp.60,67)

 Escoita de novas e asociación de vocabulario de maneira
comprensiva (SB pp.62, 64)

 Audición dun fragmento dun programa de radio para coñe-
cer as noticias. (SB p. 63)

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

 Audición de testemuñas describindo delitos e comprensión
dos mesmos. (SB p.66)

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)

 Intercambio de comentarios acerca das normas na nosa so-
ciedade (SB p.65)

 Aplicar coñecementos adquiridos de pronuncia. linking (SB
p.66)

 Descrición de imaxes e fotografías. (SB p. 66)
CL3. CONVERSAR

 CL3.1. Reproduce as fórmulas habituais e culturais que se
empregan na comunicación interpersoal na aula.  Intercambio de opinións respecto a quen cometeu máis in-
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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.

fraccións. (SB p.63)

 Intercambio de opinións sobre o posible significado de al-
guns sinais de tráfico. (SB p.64)

 Intercambio de opinións ó respecto das normas sociais (SB
p.65)

 Descrición de fotografías. (SB pp. 67.70) 

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 extractos de novas. Análise comprensivo da lin-
guaxe e dedución do significado das palabras en grosa. (SB
p.59)

 Dedución do contido dun texto a partir da lectura do título.
(SB p.60)

 Comprensión do significado xeral do texto, e realización das
actividades de comprensión. Corrección de forma conxunta
en clase.  (SB pp. 60-61)

 Construción de oracións a partir  da lectura dun texto (SB
p.62)

 Interpretación de signos e formulación de hipóteses deduti-
vas acerca do seu significado. (SB p.64)

 Identificación das características do tipo de texto estudado:
un artigo periodístico. (SB p. 68)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da uni-
dade: a life of crime (SB p. 69)
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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. 

 Descrición de traballos e/ou fotografías. (SB pp. 61,67)

 Elaboración de normas para a nosa escola e/ou para a nosa
poboación. (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. 68)

 Elaboración dunha tarefa escrita: A newspaper article about
a crime seguindo unha guía e unha correcta planificación do
texto. Aplica os novos coñecementos lingüísticos adquiridos
na unidade. (SB p. 68)

 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.

 Secuenciación dos feitos na redacción dun artigo xornalísti-
co: beginning, ordening events,  describing events,  ending.
(SB p.68)

 Realización de un wordsearch (WB p.103)
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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)
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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.  

 Identificación de vocabulario a partir de imaxes e definicións.
(SB, pp.59,62)

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

 Interiorización dalgunhas expresións e consellos útiles: com-
mon errors. (SB, p.61,65)

 Estudo  e  aprendizaxe  do  cadro-resumen  sobre  functional
language: describing photos (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. 59)

 Descrición de fotografías. (SB p.67)

 
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 expresións habituais nun
artigo xornalístico. (SB p.68)

 Inferencia das normas de uso dos pronomes relativos e dos
prefixos negativos (SB pp.59-70)

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. 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 – CREATIVITY

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 para satisfacer a súa curiosidade per-
soal. (SB p. 72)

 Audición atenta dun texto para corrixir erros ou para com-
probar respostas.     ( SB p. 74,75, 76, 77)

 Audición  comprensiva  de  conversacións  nun  restaurante.
(SB p. 78)

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)

 Enumeración e intercambio de opinións acerca dos mate-
riais que se reciclan, reutilizan ou reducen. (SB p. 71)

 Aplica os coñecementos adquiridos de pronuncia: os sons /ʃ/
e /tʃ/. (SB p. 78)

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, conversas e suxestións a partir de
modelos. (SB p. 73,75)

 Interiorización  dos  cadros  con  linguaxe  útil  e  consellos
(Functional  language: Talking about  food; identificación de
frases feitas: Express it!; Research it!; Learn it!;say it!; Look
at language; Language summary)  e realización de exerci-
cios 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 reciclaxe de materiais e análise com
prensivo da linguaxe. (SB p. 72)

 Comprensión do significado xeral do texto relacionado cos inven
tos, e realización de resumos. Corrección de forma conxunta en
clase.  (SB pp. 74)

 Identificación das características do tipo de texto estudado:
un informe periodístico. (SB p. 80)

 Comprensión das expresións empregadas para elaborar un
informe.  (SB p. 80)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da uni-
dade: palabras compostas. (SB p. 81)
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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 preguntas  e  respostas  sobre  os  inventos.
(SB p. 76)

 Redacción de cinco regras de algúns deportes. (SB p. 77)

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

 Elaboración  dunha tarefa  escrita:  A report  seguindo unha
guía e unha correcta planificación do texto e aplicando os
novos  coñecementos  lingüísticos  adquiridos  na  unidade.
(SB p. 80)

 Elaboración dun periódico escolar: Group Project – Read all
about it! (SB pp. 82-84)

 A competencia matemática (CM)

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.

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

 Transversalidade nos textos (SB p.73, 128)
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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.

 Lectura dun texto sobre a industria da moda (SB p.72)

 Lectura dun texto sobre as normas do rugby e do balonmán
(SB p.128)

Procesamento de datos e competencia dixital (CD)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
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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,
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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: Talking about  food;  identificación de
frases feitas: Express it!; Research it!; Learn it!;say it!; Look
at language; Language summary) e realización de exercicios
para practicalos. (SB pp. 71-84)

 Lectura dun texto sobre sport rules (SB p.128)

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

 Elaboración dun xornal local: Group Project –Read all about
it ! (SB pp. 82-84)
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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.

 Lectura dun texto sobre tipos de comida no mundo (SB 
p.79)

 Elaboración dun xornal local Group Project – (SB pp. 82-84)

 Lectura  dun  texto  sobre  normas  dalgúns  deportes  (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: Talking about food;  identificación de
frases feitas: Express it!; Research it!; Learn it!;say it!; Look
at  language; Language summary)  e realización de exerci-
cios para practicalos. (SB pp. 71-84)

 Identificación das características do tipo de texto estudado:
un informe periodístico. (SB p. 80)

 Lectura de consellos para mellora-la expresión escrita (wri-
ting task): puntuación e emprego de parágrafos, realización
dos  exercicios  propostos e corrección conxunta na clase.
(SB p. 80)

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.  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 – A BIG IMPROVEMENT

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

 Audición dun texto para aprender vocabulario, completar un
cadro e responder preguntas. (SB p. 88, 90)

 Escoita de conversas de forma comprensiva para conseguir
información específica (SB pp. 92-93, 96)

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 indicando preferencias a partir das preguntas for-
muladas. (SB pp. 85-96)

 Aplica os coñecementos adquiridos de pronuncia: os sons
vocálicos /əʊ/ e /ɒ/.

 Previsión de plans de futuro. (SB p.92)

 Intercambio de diálogos e conversacións a partir de mode-
los. (SB p. 93)

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 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)
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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.

 Interiorización  dos  cadros  con  linguaxe  útil  e  consellos
(Functional language: Making travel arrangements; Learn it!;
Say it!; Language summary) e realización de exercicios para
practicalos. (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 sobre redes deportes e análise comprensiva da lin-
guaxe. (redes sociais adicadas ó transporte?) (SB p. 85)

 Comprensión do significado xeral dun texto sobre deportes
e realización  das  actividades  de comprensión.  Corrección
de forma conxunta en clase.  (SB pp. 86-87)

 Estudo de vocabulario actual a partir da lectura do texto “So-
cial networking in India”. (SB pp.90-91)

 Identificación das características do tipo de texto estudado:
unha entrada nun blog. (SB p. 94)

 Lectura de anuncios e decisión de cal escolleremos para fa-
cer unha viaxe.  (SB p. 92)

 Obtención de información e  realización  de actividades de
comprensión. (SB p. 129)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da uni-
dade:  health and fitness and Jobs round the home.  (SB p.
95)

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. 

 Compleción de frases a partir da lectura de textos. (SB pp.
86, 89,91)

 Produción de frases co vocabulario e expresións aprendi-
das. (SB pp. 87)

 Redacción de parágrafos facendo predicións e plans de fu-
turo. (SB p.87)
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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.

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (wri-
ting task): puntuación e emprego axeitado da orde dos pará-
grafos, realización dos exercicios propostos e corrección co-
nxunta en clase. (SB p. 94)

 Realización de crebacabezas e encrucillados. (WB p. 58)
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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

B
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  social
networking  in  India  e  realización  das  actividades  de
comprensión. Corrección de forma conxunta en clase.  (SB
pp. 90-91)

 Superación dun texto sober viaxes, redes sociais adicadas ó
transporte e realización de actividades de comprensión. (SB
p. 129)

Procesamento de datos e competencia dixital (CD)

Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
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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,
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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.  

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

 Interiorización  dos  cadros  con  linguaxe  útil  e  consellos
(Functional language: Making travel arrangements; Learn it!;
Say it!; Language summary) e realización de exercicios para
practicalos. (SB pp. 85-96)
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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.

 Asociación  correcta  das  partículas  any-,  no-  some-  every
con:-one, -body, -where, -thing (SB p. 89)

 Diferenciación das palabras carpet e folder e emprego axei-
tado das mesmas (SB p.89) 

 Emprego axeitado da linguaxe funcional estudada:  Making
travel arrangements. (SB p. 93)

 
Aprender a aprender (AA)
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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: Making travel arrangements; Learn it!;
Say it!; Language summary) e realización de exercicios para
practicalos. (SB pp. 85-96)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da uni-
dade: health and fitness and jobs round the home. (SB p.
95)

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (wri-
ting task): puntuación e emprego axeitado da orde dos pará-
grafos, realización dos exercicios propostos e corrección co-
nxunta en clase. (SB p. 94)

 Asociación e interiorización das normas de emprego das for-
mas will /be going to para facer predicións ou plans de futu-
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ro. (SB p. 87)

 Interiorización de normas para o uso correcto das palabras
anything, something, everything, nothing, somewhere,ever-
ywhere, nowhere, anywhere, someone, somebody, everyo-
ne, everybody, no one, nobody, anyone, anybody… (SB p.
89)
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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. 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

Oxford University Press                     Mosaic 3  213



Lingua Estranxeira – Inglés 3º ESO 

UNIT 8 – LIVING TOGETHER

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. 97, 103, 105)

 Audición  de  textos  para  corrixir  respostas  dadas.  (SB  p.
97,100)

 Audición dun texto co fin responder preguntas. (SB p. 98)

 Audición de conversas para pedir desculpas. (SB p. 104)

 Realización dun ditado. (SB p. 105)

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. 97-108)

 Realización de predicións (SB p. 98)

 Aplica  os  coñecementos  adquiridos  de  pronunciación:  as
contraccións. (SB p. 99)

 Petición de desculpas. (SB p. 105)

 Intercambio de diálogos e conversacións a partir de mode-
los. (SB p. 105)

CL3. CONVERSAR

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

 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
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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. 97-108)

 Interiorización  dos  cadros  con  linguaxe  útil  e  consellos
(Functional language: Making travel arrangements; Learn it!;
Say it!; Language summary) e realización de exercicios para
practicalos. (SB pp. 97-108)

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
animais e lugares e análise comprensi-
vo da linguaxe. (SB p. 98, 100, 102)

 Comprensión do significado xeral do texto, e realización das
actividades de comprensión. Corrección de forma conxunta
en clase.  (SB pp. 102-103)

 Identificación das características do tipo de texto estudado:
unha enquisa. (SB p. 106)

 Análise dun texto e interiorización do emprego de adverbios
de modo.  (SB p. 106)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da uni-
dade: personalities and relationships (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. 

 Produción de frases, preguntas e respostas, co vocabulario e ex
precións aprendidas. (SB pp. 97-108)

 Descrición do mellor amigo. (SB p. 98) 

 Elaboración de frases con estrutura de condicionais. (SB pp. 99,
101)

 Redacción de promesas. (SB p.105)

 Elaboración dunha tarefa escrita: A survey, seguindo unha
guía e unha correcta planificación do texto e aplicando os
novos  coñecementos  lingüísticos  adquiridos  na  unidade.
(SB p. 106)

 A competencia matemática (CM)

Oxford University Press                     Mosaic 3  215



Lingua Estranxeira – Inglés 3º ESO 

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)

 Interpretación de gráficas e estadísticas. (SB p. 130)

 Interiorización dalgunhas expresións e consellos útiles: false
friends. (SB p. 98, 102)

 Realización de crebacabezas e encrucillados. (WB p. 64)
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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.

 Descrición de tribus en Papua Nova Guinea (SB p.102)

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.  

 Intercambio de diálogos e conversacións a partir de mode-
los. (SB p. 105)

 Interiorización  dos  cadros  con  linguaxe  útil  e  consellos
(Functional language: Making travel arrangements; Learn it!;
Say it!; Language summary) e realización de exercicios para
practicalos. (SB pp. 97-108)
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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.

 Describe a personalidade dos individuos. Emprega verbos
para falar das relacións humanas.

 Pide  e  da  desculpas.  Formula  hipóteses  e  suposicións.
Promete algo.

 Pode entender textos orais sinxelos en diferentes contextos
de comunicación. Entende vídeos e gravacións.

 
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: Making  travel  arrange-
ments; Learn it!; Say it!; Language sum-
mary)  e  realización de exercicios  para
practicalos. (SB pp. 97-108) 

 Estudo do cadro-resumo sobre functional language: Apologi-
zing (SB p.105)

 Identificación das características do tipo de texto estudado:
unha enquisa. (SB p. 106)

 Lectura de consellos para mellora-la expresión escrita (wri-
ting  task):  puntuación  e  emprego de adverbios  de modo,
realización dos exercicios propostos e corrección conxunta
na 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 – A BETTER WORLD

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 pp.110,
112, 114,116)

 Escoita de textos para corrixir erros (SB pp.113, 115, 120)

 Realización dun ditado. (SB p. 115)

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)

 Aplica os coñecementos adquiridos de pronuncia: os sons
/g/ e /dʒ/. SB p. 113

 Identificación de vocabulario a partir de imaxes. (SB p. 131)

 Intercambio de diálogos e conversacións a partir de mode-
los. (SB pp.116-117)

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. 109-122)
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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 pp. 116-117)

 Interiorización  dos  cadros  con  linguaxe  útil  e  consellos
(Functional  language: Explaining  advantages,  disadvanta-
ges and reasons; identificación de common errors; Learn it!;
Say it!; Language summary) e realización de exercicios para
practicalos. (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.

 Reflexión sobre como a música traspa-
sa fronteiras (SB p.110)

 Descrición da vestimenta. (SB p.112)

 Lectura de textos sobre aspectos tipicamente británicos e
análise comprensiva da linguaxe. (SB p. 114)

 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:
unha carta formal. (SB p. 118)

 Lectura dun modelo de carta formal. Comprensión do forma-
to e das expresións empregadas no mesmo.  (SB p. 118)

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 asociando fragmentos dados. (SB pp.
110, 111,118)

 Produción de frases, preguntas e respostas, co vocabulario
e exprecións aprendidas. (SB pp. 109-122)

 Redacción dun parágrafo acerca dun acontecemento que se
produce regularmente na escola ou poboación.  (concerto,
exposición, acto deportivo..)  (SB p. 111)

 Elaboración dunha tarefa escrita:  A formal letter, seguindo
unha guía e unha planificación correcta do texto e aplicando
os novos coñecementos lingüísticos adquiridos na unidade.
(SB p. 118)

 Elaboración  dun documentary  sobre  a  área onde vivimos
seguindo as tasks do Project. (SB pp.120-121)
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 A competencia matemática (CM)

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.

 Lectura de consellos para mellora-la expresión escrita (wri-
ting task):  distribución,  presentación,  puntuación e uso de
expresións nunha carta formal.  Realización dos exercicios
propostos e corrección conxunta en clase. (SB p. 118)

 Identificación de vocabulario a partir de imaxes. (SB p.131)

 Identificación  de  vocabulario  en  contexto.  (SB  p.  110,
114,118)

 Asociación de vocabulario coa súa definición. (SB p. 109)

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.

 Identifica Gran Bretaña, o Reino Unido e algúns dos seus 
iconos. (SB p.114)

Procesamento de datos e competencia dixital (CD)
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Descritores Especificación  dos  descritores  en  exercicios,
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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.  

 Intercambio de diálogos e conversacións a partir de mode-
los. (SB pp. 116-117)

 Interiorización  dos  cadros  con  linguaxe  útil  e  consellos
(Functional language: Explaining advantages, disadvantages
and reasons; identificación de common errors; Learn it!; Say
it!;  Language  summary)  e  realización  de  exercicios  para
practicalos. (SB pp. 109-122)
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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.

 Reflexión  sobre  como  a  música  traspasa  fronteiras  (SB
p.110)

 Descrición da vestimenta. (SB p.112)

 Lectura de textos sobre aspectos tipicamente británicos e
análise comprensiva da linguaxe. (SB p. 114)

 Lectura dun modelo de carta formal. Comprensión do forma-
to e das expresións empregadas no mesmo.  (SB p. 118)

 
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 do tipo de texto estudado:
unha carta formal. (SB p. 118) 

 Elaboración dunha tarefa escrita: A formal letter, aplicando
os novos coñecementos lingüísticos adquiridos na unidade.
(SB p. 118)

 Lectura dunha lista de palabras relacionada co tema da uni-
dade: charity and campaing actions; fashion. (SB p. 119)

 Elaboración dun documentary  sobre  a área onde vivimos
seguindo as tasks do Project. (SB pp.120-121)

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 sobre temas coñecidos ou traballados pre-
viamente.

 Interioriza-lo uso de expresións en cartas formais:  Dear Sir
or  Madam,/  I’m  writing  on behalf  of…/ In  order  to…/  We
would be very grateful if…/ We would look forward to hea-
ring from you./ Yours faithfully,/… (SB p. 118)

 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 progreso que fixeron.

 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.
 

End-of-year Self-Assessment 

Name: ___________________________
Nationality: _______________________
First language: ____________________
Date: ____________________________

Evaluate your language ability in each skill area. Read the descriptions of language skills for levels A1 and A2. Then put ticks () or crosses (x)
in the table.

A1 A2 B1
Listening
Reading
Conversation
Speaking
Writing
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A1 A2 B1

Listening

I  can  recognise  familiar  words
and  very  basic  phrases
concerning  myself,  my  family
and  immediate  concrete
surroundings  when  people
speak slowly and clearly.

I  can  understand  phrases  and
the  highest  frequency
vocabulary  related  to  areas  of
most  immediate  personal
relevance  (e.g  very  basic
personal and family information,
shopping,  local  area,
employment).  I  can  catch  the
main point in short, clear, simple
messages and announcements.

I can understand the main points
of clear standard speech on fa-
miliar  matters regularly encoun-
tered  in  work,  school,  leisure,
etc.  I  can understand the main
point  of  many radio or  TV pro-
grammes on current affairs or to-
pics of personal  or  professional
interest when the delivery is re-
latively slow and clear.

Reading

I can understand familiar names,
words  and  very  simple
sentences,  for  example  on
notices  and  posters  or  in
catalogues.

I  can  read  very  short,  simple
texts.  I  can  find  specific,
predictable information in simple
everyday  material  such  as
advertisements,  prospectuses,
menus and timetables and I can
understand  short  simple
personal letters.

I can understand texts that con-
sist  mainly  of  high  frequency
everyday or  job related langua-
ge.  I  can  understand  the  des-
cription  of  events,  feelings  and
wishes in personal letters.

Conversation

I  can  interact  in  a  simple  way
provided  the  other  person  is
prepared to repeat  or  rephrase
things at a slower rate of speech
and help me formulate what I’m
trying  to  say.  I  can  ask  and
answer  simple  questions  in
areas of immediate need or  on
very familiar topics.  

I  can  communicate  in  simple
and  routine  tasks  requiring  a
simple  and  direct  exchange  of
information  on  familiar  topics
and activities. I can handle very
short  social  exchanges,  even
though  I  can’t  usually
understand enough to keep the
conversation going myself.

I  can deal  with  most  situations
likely to arise while travelling in
an area where  the language is
spoken. I can enter unprepared
into conversation on topics  that
are familiar, of personal interest
or pertinent to everyday life (eg.
family, hobbies, work, travel and
current events).

Speaking

I  can  use  simple  phrases  and
sentences  to  describe  where  I
live and people I know.

I  can  use  a  series  of  phrases
and  sentences  to  describe  in
simple  terms  my  family  and
other  people,  living  conditions,
my educational background and
my present or most recent hob.

I can connect phrases in a sim-
ple way in order to describe ex-
periences and events, my drea-
ms, hopes and ambitions. I can
briefly  give  reasons  and  expla-
nations for opinions and plans. I
can narrate a story or relate the
plot of a book or film and descri-
be my reactions.

Writing I  can  write  a  short,  simple
postcard,  for  example  sending
holiday  greetings.  I  can  fill  in
forms with  personal  details,  for
example  entering  my  name,
nationality  and  address  on  a

I  can  write  short,  simple  notes
and  messages  relating  to
matters  in  areas  of  immediate
need. I can write a very simple
personal  letter,  for  example
thanking  someone  for

I can write simple connected text
on topics which are familiar or of
personal interest. I can write per-
sonal  letters  describing  expe-
riences and impressions.
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hotel registration form. something.
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