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1. DESCRICIÓN DO DEPARTAMENTO

a)Composición do departamento didáctico 

  Isabel Sonsoles Costa Boronat

  Elena Chao Fernández

  Pilar Gil González

  Belen Barona Castiñeira

b) Reunións de departamento 

Todavía sen especificar (unha tarde á semana)
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2. Introdución e metodoloxía

Let´s Go! proporciona material fácil de utilizar para a práctica do inglés, 
deseñado para grupos de diversificación curricular. Os libros ofrecen práctica do
vocabulario principal e da gramática que abrangue a ESO e permiten que os 
alumnos/as adquiran as competencias básicas do idioma que necesitan. Préstase 
moita atención á progresión gradual e controlada para este tipo de clases.

  É frecuente que os alumnos/as deste nivel se sintan algo intimidados polos 
exercicios de comprensión oral, de aí a importancia de tranquilizalos e de 
dicirlles que non é necesario que entendan todas e cada unha das palabras do 
diálogo á primeira, e de explicarlles o tema do que van escoitar, co fin de deixar 
claro o contexto e de facilitarlles a comprensión. 

Let´s Go! Student’s Book 2 inclúe: 

REMEMBER US? 
Nestas páxinas lémbranse os personaxes da historia que se desenvolve ao longo 
do libro, os seus nomes, idades e nacionalidades. Os protagonistas son 
estudantes estranxeiros que participaron nun programa de iniciación ao mundo 
laboral, nun hotel de Londres. Neste libro, os estudantes están pasando as súas 
vacacións de verán e viaxando a diferentes lugares de Inglaterra
.
INTRODUCTION 
Ao principio aparece unha unidade de introdución de dúas páxinas deseñada para 
que os alumnos/as se familiaricen co libro e co tipo de instrucións que van atopar 
nel, así como para repasar o vocabulario e a gramática estudados en Let’sGo 1, a 
través de diferentes actividades.

OITO UNIDADES 
Hai oito unidades relacionadas dun modo ou doutro coa liña argumental da 
historia central do libro. A súa estrutura é a seguinte: 

Diálogos de introdución 

As unidades están divididas en dúas leccións cada unha. Cada lección comeza cun 
diálogo de introdución, gravado no Class Audio CD, que ten por obxectivo 
introducir de xeito auténtico os novos conceptos gramaticais e o vocabulario da 
unidade. Os alumnos/as miran as fotos que ilustran os diálogos e  se animan a 
comentar cal pensan que pode ser o tema principal en cada caso. Hai que 
asegurarse de que saiban sempre o que significa o título de cada diálogo para que
coñezan o contexto do que van escoitar. Se se quere, pódense ensinar os termos 
de vocabulario antes de poñer a gravación ou deixar, pola contra, que escoiten 
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primeiro o texto oral e aclararlles, despois, o significado das palabras que non 
coñezan. 

Unha vez fixada a escena cunha ou dúas frases aclaratorias, o ideal é pedirlles 
que presten atención á gravación antes de leren o texto. Deste xeito, e pouco a 
pouco, van habituando o oído ao inglés falado.  

Despois, darlles indicacións aos alumnos/as para que escoiten a gravación á vez 
que len o diálogo escrito.  E, unha vez que o entenderon, facer pausas para que 
repitan as frases. Ao final, unha posibilidade sería practicar o diálogo en grupos. 

O diálogo de introdución adoita ir seguido doutro diálogo no que se omitiu texto, 
deixando espazos en branco. Nesta sección, os alumnos/as teñen que escoitar o 
Class Audio CD e escribir as palabras que faltan. A primeira vez que escoiten a 
gravación, hai que insistir en que se concentren en entender o texto en xeral, no 
canto de concentrarse exclusivamente nas palabras que faltan .Ao final, repetir 
de novo a audición para que comproben as súas respostas. 

Grammar 

As novas estruturas gramaticais de cada unidade preséntanse nun cadro de 
gramática. Ás veces, resulta interesante comparar a estrutura cunha parecida na
súa lingua e animar os alumnos/as a que expliquen o punto gramatical en cuestión 
e fagan traducións. Pero no caso de estruturas complexas, ás veces o máis 
conveniente é regresar a unidades anteriores e facer un pouco de repaso antes 
de explicar os novos conceptos ou conceptos relacionados. Despois da 
presentación da gramática, inclúense exercicios para poñela en práctica. 

Words 

Esta sección adoita incluír o novo vocabulario dos diálogos de introdución, así 
como termos relacionados. O primeiro exercicio introduce as palabras e os seus 
significados, e o resto ofrece práctica adicional do novo vocabulario. 

Pronunciation 

Esta sección componse de certo número de palabras ou frases gravadas 
seleccionadas especificamente para atender a dificultades de pronuncia 
concretas dos alumnos/as. En inglés as palabras non adoitan pronunciarse tal e 
como se escriben e, nas frases, hai palabras que non se pronuncian de forma 
separada e independente do resto. Ademais, o acento principal non recae na 
mesma palabra que na súa lingua, e a entoación das frases adoita ser diferente. 
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De aí a importancia de poñer a gravación todas as veces que sexa necesario para 
que o alumno/a teña a oportunidade de imitar a pronuncia, entoación e 
acentuación de cada palabra ou frase. 

Reading 

Os textos de lectura seguen unha orde de aprendizaxe gradual en termos de 
lonxitude, vocabulario, estrutura e nivel. Algúns poden conter palabras novas, 
pero nunca estruturas descoñecidas. Algúns dos termos novos son cognates, e a 
súa finalidade é que os alumnos/as poidan deducir o seu significado a partir do 
contexto. Dependendo do nivel, o ideal é comprobar se os entenden, antes de 
propoñerlles que lean o texto. Vén a continuación un exercicio que permite 
comprobar o grao de comprensión dos alumnos/as, que poden formular uns a 
outros preguntas en inglés sobre o texto, ou escribir eles sós algo parecido, 
dentro do tempo da clase ou como tarefa para facer na casa. 

Todos os textos de lectura están gravados no Class Audio CD, de modo que as 
gravacións se poidan poñer na clase, antes ou despois de que os alumnos/as fagan
a lectura. 

Review 

Ao final de cada unidade aparecen dúas páxinas de repaso. Trátase dunha lección
breve que repasa o material da unidade dunha forma motivadora, co fin de que o 
alumno/a teña unha oportunidade adicional de consolidar e ampliar os seus 
coñecementos. 

En primeiro lugar aparece unha lista das palabras clave da unidade, ordenadas 
alfabeticamente. Esta Word List pódese utilizar de varias formas distintas para 
comprobar se os alumnos/as recordan as palabras novas que acaban de aprender. 
Eles poden traducilas ou agrupalas, atendendo á súa función gramatical -nomes, 
verbos ou adxectivos-, ou léxica. Outra posibilidade é que escriban frases con 
elas. 
Os alumnos/as completan primeiro os exercicios de vocabulario utilizando a 
Word List e, despois, repasan os principais conceptos gramaticais presentados 
na unidade. Despois segue un exercicio de comprensión oral. Antes de poñer o 
Class Audio CD, é importante explicar que os alumnos/as teñen que prestar 
atención e decidir que resposta vai con cada pregunta ou frase que escoiten. 

Unha característica das páxinas de repaso é Let´s Go: Your Turn, que lles 
permite utilizar a linguaxe que acaban de aprender na unidade, en situacións 
semiauténticas. A partir dun diálogo, teñen que substituír certas palabras e 
partes de texto co fin de crear diálogos orixinais e propios. Ademais, deben 
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interactuar cos seus compañeiros/as, facerlles as preguntas que aprenderon na 
unidade e tomar nota das súas repostas. Ao final, os alumnos/as farán unha 
actividade chamada Did You Know?, na que se presentan datos interesantes 
sobre a cultura británica e doutros países de fala inglesa. Estes datos están 
relacionados, por suposto, cos temas principais da historia dos diálogos e coas 
lecturas de cada unidade. 

Language Practice 

Esta sección, que se compón de catro páxinas por unidade, ofrece práctica 
adicional do vocabulario, da gramática e das frases útiles que xa viron. Na 
primeira páxina, Vocabulary Round-up, os alumnos/as traducen o vocabulario novo
e as frases útiles, podendo acudir a estas listas en calquera momento. Se hai 
tempo, o ideal é traballalas de forma oral na clase e propoñer que os alumnos/as 
as traballen de novo por escrito na casa. En caso contrario, poden facer os 
exercicios na casa, sen necesidade de facer ningunha actividade preparatoria na 
clase. Despois, pódense corrixir na aula, durante a seguinte clase. É de vital 
importancia que os alumnos/as traballen estas páxinas fóra da clase, de aí a 
conveniencia de animalos a facer na casa a parte que non ten exercicios de 
comprensión oral. 

Páxinas de ampliación de gramática 

Esta sección permíte cubrir puntos gramaticais que non se viron na unidade. 

Do mesmo xeito que nas unidades principais, cada punto gramatical é presentado 
nun cadro acompañado de exercicios para practicalo. 

Apéndice gramatical 

Para ofrecer unha explicación máis completa das estruturas gramaticais 
introducidas no libro, ofrécese a posibilidade de remitir os alumnos/as ao 
apéndice gramatical en lingua propia. Trátase dun apéndice gramatical con 
exercicios para practicar os conceptos gramaticais aprendidos, que se poden 
facer na clase ou mandar como tarefa para a casa. 

Glosario 

Trátase dun glosario no que as palabras están ordenadas alfabeticamente e van 
acompañadas da súa tradución en lingua propia e da súa transcrición fonética. 
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Palabras e expresións útiles 

Trátase dunha lista con palabras e expresións útiles traducidas á lingua propia. 

Lista de verbos irregulares

Trátase dunha lista de verbos irregulares traducidos á lingua propia.
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3. Competencias básicas

Son aquelas competencias que debe desenvolver un alumno ou unha alumna ao 
finalizar o ensino obrigatorio, para poder lograr a súa realización persoal, 
exercer a cidadanía activa, incorporarse á vida adulta de xeito satisfactorio e 
ser capaz de desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da vida. 

Finalidades 

1- Integrar as diferentes aprendizaxes, tanto as formais, incorporadas ás 
diferentes áreas ou materias, coma as informais e non formais. 

2- Permitir a todos os estudantes integrar as súas aprendizaxes. 
3- Orientar o ensino, ao permitir identificar os contidos e os criterios de 

avaliación que teñen carácter imprescindíbel. 

Non existe unha relación única entre o ensino de determinadas áreas ou materias
e o desenvolvemento de certas competencias. Cada unha das áreas contribúe ao 
desenvolvemento de diferentes competencias e, á súa vez, cada unha das 
competencias básicas alcanzarase como consecuencia do traballo en varias áreas 
ou materias. 

No marco da proposta realizada pola Unión Europea identificáronse oito 
competencias básicas: 

1. Competencia en comunicación lingüística 
2. Competencia matemática 
3. Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
4. Tratamento da información e competencia dixital 
5. Competencia social e cidadá 
6. Competencia cultural e artística 
7. Competencia para aprender a aprender 
8. Autonomía e iniciativa persoal 

En cada materia inclúense referencias explícitas acerca da súa contribución ás 
competencias básicas, ás que se orienta en maior medida. Doutra banda, tanto os 
obxectivos coma a propia selección dos contidos buscan asegurar o 
desenvolvemento de todas elas. Os criterios de avaliación, serven de referencia 
para valorar o progresivo grao de adquisición. 

1. Competencia en comunicación lingüística 
Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de 
comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da 
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realidade, de construción e comunicación do coñecemento e de organización e 
autorregulación do pensamento, das emocións e da conduta. 

Con distinto nivel de dominio e formalización -especialmente en lingua escrita- 
esta competencia significa, no caso das linguas estranxeiras, poderse comunicar 
nalgunhas delas e, con iso, enriquecer as relacións sociais e desenvolverse en 
contextos distintos ao propio. Así mesmo, favorécese o acceso a diversas fontes 
de información, comunicación e aprendizaxe. 

En síntese, o desenvolvemento da competencia lingüística ao final da educación 
obrigatoria comporta o dominio da lingua oral e escrita en múltiples contextos, e 
o uso funcional de, polo menos, unha lingua estranxeira. 

2. Competencia matemática 
Esta competencia supón aplicar as destrezas e actitudes que permiten razoar 
matematicamente, comprender unha argumentación matemática e expresarse e 
comunicarse na linguaxe matemática, utilizando as ferramentas de apoio 
adecuadas e integrando o coñecemento matemático con outros tipos de 
coñecemento para dar unha mellor resposta ás situacións da vida de distinto nivel
de complexidade. 

3. Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Esta competencia supón o desenvolvemento e a aplicación do pensamento 
científico-técnico para interpretar a información que se recibe e para predicir e 
tomar decisións con iniciativa e autonomía persoal nun mundo no que os avances 
que se van producindo nos ámbitos científico e tecnolóxico teñen unha influencia 
decisiva na vida persoal, na sociedade e no mundo natural. Así mesmo, implica a 
diferenciación e a valoración do coñecemento científico, ademais doutras formas 
de coñecemento, e a utilización de valores e criterios éticos asociados á ciencia e
ao desenvolvemento tecnolóxico. 

En coherencia coas habilidades e destrezas relacionadas ata aquí, son parte 
desta competencia básica o uso responsábel dos recursos naturais, o coidado do 
ambiente, o consumo racional e responsábel e a protección da saúde individual e 
colectiva como elementos clave da calidade de vida das persoas. 

4. Tratamento da información e competencia dixital 
Esta competencia implica ser unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 
e reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas fontes, así 
como as distintas ferramentas tecnolóxicas. Tamén implica ter unha actitude 
critica e reflexiva na valoración da información dispoñíbel, contrastándoa cando 
é necesario, e respectar as normas de conduta acordadas socialmente para 
regular o uso da información e das súas fontes nos distintos soportes. 

5. Competencia social e cidadá 
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Esta competencia supón comprender a realidade social en que se vive, afrontar a 
convivencia e os conflitos empregando o xuízo ético baseado nos valores e nas 
prácticas democráticas, e exercer a cidadanía, actuando con criterio propio, 
contribuíndo á construción da paz e da democracia, e mantendo unha actitude 
construtiva, solidaria e responsábel ante o cumprimento dos dereitos e das 
obrigacións cívicas. 

6. Competencia cultural e artística 
O conxunto de destrezas que configuran esta competencia refírese tanto á 
habilidade para apreciar e gozar coa arte e outras manifestacións culturais coma
a aquelas relacionadas co emprego dalgúns recursos da expresión artística para 
realizar creacións propias; implica un coñecemento básico das distintas 
manifestacións culturais e artísticas, a aplicación de habilidades de pensamento 
diverxente e de traballo colaborativo, unha actitude aberta, respectuosa e 
crítica ante a diversidade de expresións artísticas e culturais, o desexo e a 
vontade de cultivar a propia capacidade estética e creadora, e o interese por 
participar na vida cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural 
e artístico tanto da propia comunidade coma doutras comunidades. 

7. Competencia para aprender a aprender 
Aprender a aprender implica a conciencia, xestión e control das propias 
capacidades e coñecementos desde un sentimento de competencia ou eficacia 
persoal, e inclúe tanto o pensamento estratéxico, coma a capacidade de 
cooperar, de se autoavaliar, e o manexo eficiente dun conxunto de recursos e 
técnicas de traballo intelectual que se realizan a través de experiencias de 
aprendizaxe conscientes e gratificantes, tanto individuais coma colectivas. 

8. Autonomía e iniciativa persoal 
Esta competencia supón ser capaz de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar 
accións ou proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza, 
responsabilidade e sentido crítico. 

Contribución da materia de Lingua Estranxeira á adquisición das 
competencias básicas 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe á adquisición das seguintes
competencias, todas elas traballadas en cada unidade de Let’s Go! 2.
 

Competencia en comunicación lingüística ao completar, enriquecer e buscar novos 
matices comprensivos e expresivos nesta capacidade comunicativa xeral. Unha 
aprendizaxe da lingua estranxeira baseada no desenvolvemento de habilidades 
comunicativas contribuirá ao desenvolvemento desta competencia básica no 
mesmo sentido que o fai a primeira lingua. A contribución da lingua estranxeira 
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ao desenvolvemento desta competencia é primordial no discurso oral ao adquirir 
as habilidades de escoitar, falar e conversar. Así mesmo, a aprendizaxe da lingua
estranxeira mellora a competencia comunicativa xeral ao potenciar a habilidade 
de se expresar oralmente e por escrito.

Competencia para aprender a aprender ao facilitar ou completar a capacidade do 
alumnado para interpretar ou representar a realidade e así construír 
coñecementos, formular hipóteses e opinións, expresar e analizar sentimentos e 
emocións. Doutra banda, a competencia para aprender a aprender rendibilízase 
enormemente se se inclúen contidos directamente relacionados coa reflexión 
sobre a propia aprendizaxe. Esa é a razón da inclusión no currículo dun apartado 
específico de reflexión sobre a mesma. O desenvolvemento de estratexias 
diversas de aprender a aprender prepara o alumnado de forma progresiva para a 
toma de decisións que favorecen a autonomía, co fin de utilizar e de seguir 
aprendendo a lingua estranxeira ao longo da vida. 

Competencia social e cidadá ao favorecer 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. Doutra banda, en lingua estranxeira é 
especialmente relevante o traballo en grupo e en parellas. A través destas 
interaccións, apréndese a participar, a expresar as ideas propias e a escoitar as 
alleas, poténciase a habilidade para construír diálogos, negociar significados, 
tomar decisións valorando as achegas dos compañeiros, conseguir acordos, e, en 
definitiva, favorécese a aprendizaxe dos demais e cos demais. 

Competencia en tratamento da información e competencia dixital ao acceder de 
xeito sinxelo e inmediato á información que se pode atopar nesta lingua, á vez 
que ofrece a posibilidade de comunicármonos utilizándoa. Ademais, facilita a 
comunicación persoal a través do correo electrónico en intercambios coa 
xuventude doutros lugares e, o que é máis importante, crea contextos reais e 
funcionais de comunicación. Este uso cotián contribúe directamente ao 
desenvolvemento desta competencia. 

Competencia artística e cultural ao incluír un achegamento a manifestacións 
culturais propias da lingua e dos países onde se fala e propiciar unha 
aproximación a obras ou autores que contribuíron á creación artística. Así 
mesmo, a área contribúe ao desenvolvemento desta competencia cando se facilita
a expresión de opinións, gustos e emocións que producen diversas manifestacións
culturais e artísticas e cando se favorecen os traballos creativos individuais e en
grupo, como poden ser a realización e a representación de simulacións e 
narracións. 

Competencia autonomía e iniciativa persoal ao fomentar o traballo cooperativo na
aula, o manexo de recursos persoais e de habilidades sociais de colaboración e de
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negociación, o que supón poñer en funcionamento determinados procedementos 
que permiten a realización de iniciativas e a toma de decisións na planificación, 
organización e xestión do traballo, propiciando así a autonomía e a iniciativa 
persoal.
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4. Secuencia dos Obxectivos Xerais de Área

Os dez Obxectivos Xerais de Área  concrétanse nas capacidades que se detallan 
a continuación e pódense alcanzar ao longo das oito unidades: 

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

2º- Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, 
de forma comprensíbel, adecuada e con certo nivel de autonomía. 

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

4º- Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, 
utilizando recursos adecuados de cohesión e de coherencia. 

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

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

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

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

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

10º- Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de 
aprendizaxe e no uso da lingua estranxeira.
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5. Contidos do segundo curso 

Os contidos preséntanse agrupados en bloques, en relación a tres eixes que 
posúen características e necesidades específicas en canto ao proceso de 
ensinanza e de aprendizaxe: 

. As habilidades lingüísticas 
bloque 1: Escoitar, falar e conversar 
bloque 2: Ler e escribir 

. Os elementos constitutivos do sistema lingüístico, o seu funcionamento e 
relacións 

bloque 3: Coñecemento da lingua 
. A dimensión social e cultural da lingua estranxeira 

bloque 4: Aspectos socioculturais e conciencia intercultural 

Bloque 1: Escoitar, falar e conversar 
Nesta etapa dáselle unha importancia relevante á comunicación oral, por iso o 
primeiro bloque céntrase en potenciar no alumnado a capacidade para interactuar
nestas situacións, e incídese na importancia de que o modelo lingüístico de 
referencia oral proveña dun variado número de falantes, co fin de recoller as 
variacións e os matices. De aí a forte presenza no currículo do uso dos medios 
audiovisuais convencionais e das tecnoloxías da información e da comunicación. 

Bloque 2: Ler e escribir 
Este bloque incorpora tamén os procedementos necesarios para desenvolver a 
competencia discursiva no uso escrito. 

Bloque 3: Coñecemento da lingua 
Permite a elaboración dun sistema conceptual cada vez máis complexo acerca do 
funcionamento da lingua a través da observación das manifestacións orais e 
escritas da lingua que se está aprendendo e do seu uso en situacións de 
comunicación. O punto de partida serán as situacións de uso que favorezan a 
inferencia de regras de funcionamento da lingua que lle permitan ao alumno/a 
estabelecer cales elementos da lingua estranxeira se comportan coma nas linguas
que coñece e que estratexias lle servirán para progresar na súa aprendizaxe, co 
fin de adquirir confianza nas súas propias capacidades. 

Bloque 4: Aspectos socioculturais e conciencia intercultural 
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Os contidos deste bloque contribúen a que o alumnado coñeza costumes, formas 
de relación social, trazos e particularidades dos países onde se fala a lingua 
estranxeira. 

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR 

 Audición e comprensión de mensaxes emitidas dentro da aula relacionadas 
coas actividades habituais: instrucións, preguntas, comentarios, diálogos. 

 Obtención de información xeral e específica de textos orais auténticos e 
adaptados, propios das situacións de comunicación traballadas neste nivel e 
con apoio de elementos verbais e non verbais. 

 Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto 
verbal e non verbal e dos coñecementos previos sobre a situación, 
identificación de palabras clave. 

 Produción de textos orais breves e coherentes sobre temas de interese 
persoal e cunha pronuncia adecuada. 

 Participación en conversacións e simulacións dentro da aula, con pronuncia e 
entoación adecuadas para lograr a comunicación. 

 Emprego de respostas adecuadas en situacións de comunicación na aula. 
 Desenvolvemento de estratexias de comunicación para superar as 

interrupcións na comunicación e para iniciar e concluír intercambios 
comunicativos. 

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR 

 Anticipación do contido antes e durante a lectura de textos sinxelos. 
 Comprensión da información xeral e específica en diferentes textos, en 

soporte papel e dixital, auténticos e adaptados, tales como historias 
ilustradas con fotografías, diálogos, redaccións, descricións, correos 
electrónicos, biografías, artigos de revistas e de xornais, etc. sobre 
diferentes profesións, actividades de tempo libre, as casas Vitorianas, a 
cidade de Cambridge, as vacacións dunha adolescente, un famoso chef, a zona
de Lake District e unha deseñadora de moda. 

 Identificación de aspectos interesantes sobre a cultura británica ou doutros 
países de fala inglesa nos textos da sección Did You Know? ao final das 
páxinas de repaso. 

 Uso de estratexias de comprensión lectora: identificación do tema dun texto 
con axuda de elementos textuais e non textuais; utilización dos coñecementos
previos sobre o tema; inferencia de significados polo contexto, por elementos
visuais, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas que 
coñecen. 
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 Recoñecemento e iniciación no uso dalgunhas fórmulas que diferencian a 
linguaxe escrita (correos electrónicos) da linguaxe oral. 

 Composición de distintos textos con axuda de modelos tales como as 
respostas a unhas preguntas, unha descrición das actividades de tempo libre 
que realizan, unha descrición dun cuarto, unha narración das cousas que 
fixeron a semana anterior, plans para un futuro inmediato, consellos para a 
saúde, descrición dun lugar especial, de diferentes tipos de roupa, etc. 
Utilizaranse elementos básicos de cohesión e estratexias elementais no 
proceso de composición escrita (planificación, textualización e revisión). 

 Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e 
dixital. 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

Coñecementos lingüísticos: 

Elementos morfolóxicos 
 Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da 

lingua. 

Léxico / Vocabulario 
 Relacionado cos temas tratados: números, días, meses, profesións, 

preposicións de lugar, partes do corpo, actividades de tempo libre, enderezos
e indicacións, emocións, adxectivos, actividades de vacacións, animais, 
estacións e tempo atmosférico, medios de transporte, comidas e bebidas, 
tecnoloxía, deportes, elementos xeográficos, roupa, verbos, etc. 

 Fórmulas e expresións correspondentes ás funcións e aos temas tratados no 
curso. 

Estrutura e funcións da lingua 
 Uso correcto dos verbos to be e have got. (Unidade de Introdución). 
 Saúdos e presentacións intercambiando información persoal. A estrutura like 

+ nome / xerundio; a / an / some / any;  there is / there are. (Unidade 1). 
 Fórmulas para falar sobre rutinas e accións habituais e para dar enderezos. O

Present Simple e o Present Continuous e as diferenzas de usos entre ambos; 
os “Stative Verbs”. (Unidade 2) 

 Fórmulas para falar do pasado. O verbo to be en pasado; There was / There
were. (Unidade 3) 

 Fórmulas para falar sobre feitos pasados. O Past Simple. (Unidade 4) 
 Predicións e plans. O futuro con will e con be going to, e o Present 

Continuous con valor de futuro. (Unidade 5) 
 Fórmulas para expresar habilidade, posibilidade e permiso, para falar sobre 

obrigas e prohibicións e para dar consellos. Os modais: can / should / must, 
os posesivos e os pronomes obxecto. (Unidade 6) 
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 Fórmulas para falar sobre experiencias pasadas. O Present Perfect Simple. 
(Unidade 7) 

 Fórmulas para comparar persoas e cousas. Adxectivos de grao comparativo e 
superlativo; adverbios. (Unidade 8) 

 Falar do que estaba sucedendo nun momento concreto do pasado, co Past 
Continuous; expresar condicións co primeiro e o segundo condicional; indicar 
habilidade e posibilidade en pasado e expresar obriga con could e have to; a 
voz pasiva; too ..., not ... enough; expresar o que dixo alguén co estilo 
indirecto; os compostos de some e any (Grammar Extension).

Fonética 
 Pronuncia de sons vocálicos e consonánticos que aparecen en palabras cunha 

escritura parecida ou de especial dificultade. (Unidade 1, 7 e 8) 
 Pronuncia das formas de xerundio. (Unidade 2) 
 Pronuncia das formas was e were. (Unidade 3) 
 Pronuncia das formas dos verbos regulares en pasado. (Unidade 4) 
 Pronuncia das formas contraídas ‘ll e won’t (unidade 5). 
 Pronuncia das formas contraídas can’t, mustn’t e shouldn’t (unidade 6). 

Reflexión sobre a aprendizaxe: 
 Aplicación de estratexias para organizar, adquirir, recordar e utilizar léxico. 
 Uso de recursos para a aprendizaxe como dicionarios, libros de consulta, 

bibliotecas ou tecnoloxías da información e da comunicación. 
 Reflexión sobre o uso e o significado das formas gramaticais adecuadas a 

distintas intencións comunicativas. 
 Participación en actividades de avaliación compartida, na avaliación da propia 

aprendizaxe e uso de estratexias de autocorrección. 
 Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na 

aprendizaxe. 
 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no 

contexto da aula e fóra dela. 
 Participación activa en tarefas e traballos de grupo. 
 Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito. 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL

Os aspectos socioculturais trátanse de modo intrínseco en todos os textos orais
e escritos, así como no apartado Did You Know?, no que se presentan datos 
interesantes sobre a cultura británica e a doutros países de fala inglesa.
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6. Contidos mínimos

Avaliarase se os alumnos/as son capaces de: 

 Recoñecer os diferentes tipos de exercicios e instrucións; utilizar 
correctamente os números cardinais e ordinais, os días da semana e os meses 
do ano e utilizar a linguaxe cotiá; utilizar correctamente os verbos to be e 
have got. (Unidade de Introdución). 

 Saudar e presentarse aos demais dando e pedindo información persoal; 
utilizar correctamente a estrutura like + nome / xerundio; utilizar 
correctamente a / an / some / any; utilizar correctamente vocabulario 
relacionado cos traballos e as profesións; utilizar correctamente as 
preposicións de lugar. (Unidade 1) 

 Falar sobre rutinas e accións habituais e dar enderezos; utilizar 
correctamente o Present Simple e o Present Continuous e ver as diferenzas 
de usos entre ambos; utilizar correctamente os “Stative Verbs”; utilizar 
correctamente o vocabulario relacionado con actividades de lecer e de tempo 
libre, as partes do corpo e as indicacións de enderezos. (Unidade 2) 

 Falar sobre o pasado; utilizar correctamente o Past Simple: o verbo to be; 
utilizar correctamente There was / There were; utilizar correctamente o 
vocabulario relacionado coas emocións e algúns adxectivos. (Unidade 3) 

 Falar sobre feitos pasados; utilizar correctamente o Past Simple; utilizar 
correctamente o vocabulario relacionado coas actividades de vacacións e cos 
animais. (Unidade 4) 

 Facer predicións e plans; utilizar correctamente o futuro con will e con be 
going to, así como o Present Continuous con valor de futuro; utilizar 
correctamente vocabulario relacionado coas estacións do ano, o tempo 
atmosférico e os transportes. (Unidade 5) 

 Expresar habilidade, posibilidade e permiso, falar sobre obrigas e 
prohibicións e dar consellos; utilizar correctamente os modais: can / 
should / must, os posesivos e os pronomes obxecto; utilizar correctamente 
vocabulario relacionado coa comida, a bebida e a tecnoloxía. (Unidade 6) 

 Falar sobre experiencias pasadas; utilizar correctamente o Present Perfect 
Simple; utilizar correctamente vocabulario relacionado cos deportes e os 
elementos xeográficos. (Unidade 7).
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 Comparar persoas e cousas; utilizar correctamente os adxectivos 
comparativos e superlativos, así como os adverbios; utilizar correctamente 
vocabulario relacionado coa moda e algúns verbos. (Unidade 8) 

 Falar  do que estaba sucedendo nun momento concreto do pasado, co Past 
Continuous; expresar condicións co primeiro e o segundo condicional; indicar 
habilidade e posibilidade en pasado e expresar obriga con could e have to; 
utilizar correctamente a voz pasiva e as estruturas too ..., not ... enough; 
expresar o que dixo alguén co estilo indirecto; utilizar correctamente os 
compostos de some e any (Grammar Extension).

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.

Valorarase a asistencia a obras de teatro en inglés,dependendo do orzamento do 
departamento.

Visionado de peliculas ben en version orixinal ben subtituladas (en castelan ou en 
inglés).

CONTRIBUCION AO PLAN LECTOR.

Os alumnos terán que leer en cada un trimestre  un libro de lectura en 
inglés,adaptado ao seu nivel,que poderán escoller

libremente entre os que se atopan na biblioteca do departamento.

ACCIONS DE CONTRIBUCCIÓN AO PLAN TIC

Os alumnos tomarán parte no programa ABALAR.

ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO DAS MATERIAS PENDENTES.

Os libros seleccionados este curso dan un repaso dos contidos do curso anterior 
que dura os dous primeiros trimestres.Os alumnos que superen as dúas primeiras 
avaliacións terán superada a materia pendente. Asemade,en calquera avaliación,o 
profesor poderá dar por superada dicha materia.
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