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PRESENTACIÓN  

A Lei Orgánica 2/2006 (3 de maio) de Educación describe no seu artigo 121 o Proxecto
Educativo dos centros como o documento que «recollerá os valores, os obxectivos e as
prioridades de actuación e  incorporará a concreción dos currículos establecidos
pola Administración educativa que corresponde fixar e aprobar ao Claustro, así como o
tratamento transversal nas áreas, materias ou módulos da educación en valores e outras
ensinanzas. Este proxecto, que deberá ter en conta as características do medio social e
cultural do centro, recollerá a forma de atención á diversidade do alumnado e a acción
titorial,  así  como  o  plan  de  convivencia.  Deberá  respectar  o  principio  de  non
discriminación  e  de  inclusión  educativa  como  valores  fundamentais,  así  como  os
principios  e  obxectivos  recollidos  nesta  Lei  e  na  Lei  Orgánica  8/1985 (3  de  xullo),
Reguladora do Dereito á Educación». 

CLIL: FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓXICOS  

O termo CLIL (aprendizaxe integrada de contidos e idiomas) fai referencia ao enfoque
didáctico  segundo  o  cal  as  áreas  e  materias,  ou  algunha  parte  delas,  se  ensinan
utilizando unha lingua estranxeira, cun dobre obxectivo: a aprendizaxe do contido da
materia e, simultaneamente, o dese idioma. 



Currículo Oficial

LINGUA INGLESA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA  

Obxectivos

A ensinanza 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
comunicativas variadas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación de forma
comprensible, adecuada e con certo nivel de autonomía.
3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e aos intereses
do alumnado 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 adecuados 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
aprendizaxe,  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, incluídas as
tecnoloxías  da  información  e  da  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
entendemento  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.

CUARTO CURSO

Contidos 

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar.



Comprensión do significado xeral e específico de charlas sinxelas sobre temas coñecidos
presentados de forma clara e organizada. 
Comprensión da comunicación interpersoal, co fin de contestar no momento.
Comprensión xeral e dos datos máis relevantes de programas emitidos polos medios
audiovisuais en linguaxe clara e sinxela.
Uso de estratexias de comprensión dos mensaxes orais: uso do contexto verbal e non
verbal e dos coñecementos previos sobre a situación, identificación de palabras clave,
identificación da actitude e intención do falante.
Produción  oral  de  descricións,  narracións  e  explicacións  sobre  experiencias,
acontecementos e contidos diversos.
Participación  activa  en  conversas  e  simulacións  sobre  temas  cotiáns  e  de  interese
persoal con diversos fins comunicativos.
Emprego de respostas espontáneas e precisas a situacións de comunicación na aula.
Uso  de  convencións  propias  da  conversa  en  actividades  de  comunicación  reais  e
simuladas.
Uso  autónomo  de  estratexias  de  comunicación  para  iniciar,  manter  e  terminar  a
interacción.

Bloque 2. Ler e escribir.

Identificación do tema dun texto escrito co apoio contextual que este conteña.
Identificación da intención do emisor da mensaxe.
Comprensión xeral e específica de diversos textos, en soporte papel e dixital, de interese
xeral ou referidos a contidos doutras materias do currículo.
Lectura autónoma de textos máis extensos relacionados cos seus intereses.
Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, para obter información
co fin de realizar tarefas específicas.
Consolidación de estratexias de lectura xa utilizadas.
Composición  de  textos  diversos,  con  léxico  adecuado  ao  tema  e  ao  contexto,  cos
elementos necesarios de cohesión para marcar con claridade a relación entre ideas e
utilizando  con  autonomía  estratexias  básicas  no  proceso  de  composición  escrita
(planificación, textualización e revisión).
Uso con certa autonomía do rexistro apropiado ao lector ao que vai dirixido o texto
(formal e informal).
Comunicación persoal con falantes da lingua estranxeira a través de correspondencia
postal ou utilizando medios informáticos.
Uso correcto da ortografía e dos diferentes signos de puntuación.
Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital.

Bloque 3. Coñecemento da lingua.

Coñecementos lingüísticos:
Uso de expresións comúns, frases feitas e léxico sobre temas de interese persoal e
xeral, temas cotiáns e temas relacionados con contidos doutras materias do currículo.
Recoñecemento de antónimos, sinónimos, «falsos amigos» e formación de palabras a
partir de prefixos e sufixos.
Consolidación  e  uso  de  estruturas  e  funcións  asociadas  a  diferentes  situacións  de



comunicación.
Recoñecemento  e  produción  autónoma de  diferentes  patróns  de  ritmo,  entoación  e
acentuación de palabras e frases.

Reflexión sobre a aprendizaxe:
Aplicación de estratexias para organizar, adquirir, recordar e utilizar léxico.
Organización e uso, cada vez máis autónomo, de recursos para a aprendizaxe, como
dicionarios, libros de consulta, bibliotecas ou recursos dixitais e informáticos.
Análise  e  reflexión  sobre  o  uso  e  o  significado  de  diferentes  formas  gramaticais
mediante comparación e contraste coas linguas que coñece.
Participación  na  avaliación  da  propia  aprendizaxe  e  uso  de  estratexias  de  auto-
corrección.
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 actividades e traballos de grupo.
Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito.

Bloque 4. Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural.

Valoración da importancia da lingua estranxeira nas relacións internacionais.
Identificación das características máis significativas dos costumes, normas, actitudes e
valores da sociedade cuxa lingua se estuda, e respecto a patróns culturais distintos dos
propios.
Coñecemento dos elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua
estranxeira, obtendo a información por diferentes medios, entre eles Internet e outras
tecnoloxías da información e da comunicación.
Interese  e  iniciativa  na  realización  de  intercambios  comunicativos  con  falantes  ou
aprendices  da  lingua  estranxeira,  utilizando  soporte  papel  ou  medios  dixitais.  Uso
apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situacións concretas de comunicación:
cortesía, acordo, discrepancia…
Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas pertencentes a
outras culturas. 

Criterios de avaliación

1.  Comprender  a  información xeral  e  específica,  a idea principal  e os  detalles  máis
relevantes de textos orais emitidos en situacións de comunicación interpersoal ou polos
medios audiovisuais, sobre temas que non esixan coñecementos especializados.
Con  este  criterio  avalíase  a  capacidade  de  alumnos  e  alumnas  para  comprender
mensaxes emitidas en situación de comunicación cara a cara e que xiren arredor de
necesidades materiais e relacións sociais, sensacións físicas e sentimentos ou opinións.
Así mesmo preténdese medir con este criterio a capacidade para comprender charlas,
noticias e presentacións, emitidas polos medios de comunicación audiovisual de forma
clara, breve e organizada.

2. Participar en conversas e simulacións utilizando estratexias adecuadas para iniciar,
manter e terminar a comunicación, producindo un discurso comprensible e adaptado ás



características da situación e á intención comunicativa.
Con este criterio valórase a capacidade para desenvolverse en conversas con intencións
comunicativas diversas (establecer relacións, expoñer, narrar e argumentar, describir e
dar instrucións), utilizando as estratexias e os recursos que aseguren a comunicación
cos interlocutores habituais na aula ou falantes nativos. Os intercambios comunicativos
conterán  elementos  de  coordinación  e  subordinación  básica  que  poden  presentar
algunhas incorreccións que non dificulten a comunicación.

3. Comprender a información xeral e específica de diversos textos escritos auténticos e
adaptados,  e  de  extensión  variada,  identificando  datos,  opinións,  argumentos,
informacións implícitas e intención comunicativa do autor.
A través deste criterio apreciarase a capacidade para comprender os textos máis usuais
e útiles da comunicación escrita, ou textos literarios e de divulgación que traten temas
relacionados coa cultura e coa sociedade dos países onde se fala a lingua estranxeira
estudada,  aplicando  as  estratexias  adquiridas  e  progresando  noutras  novas  como a
realización de inferencias directas. Con este criterio tamén se avalía a capacidade para
ler  de  forma  autónoma  textos  de  maior  extensión  co  fin  de  consultar  ou  buscar
información  sobre  contidos  diversos,  para  aprender,  ou  por  pracer  ou  curiosidade,
facendo uso correcto de dicionarios e doutras fontes de información en soporte papel ou
dixital.

4. Redactar con certa autonomía textos diversos cunha estrutura lóxica, utilizando as
convencións  básicas  propias  de  cada  xénero,  o  léxico  apropiado  ao  contexto  e  os
elementos  necesarios  de  cohesión  e  coherencia,  de  maneira  que  sexan  facilmente
comprensibles para o lector.
Trátase de apreciar  a  capacidade para  comunicarse por  escrito  de forma ordenada,
iniciándose  na  produción  de  textos  libres  (avisos,  correspondencia,  instrucións,
descricións,  relatos  de  experiencias,  noticias…),  cunha  estrutura  adecuada  lóxica  e
prestando especial atención á planificación do proceso de escritura.
En todos os escritos, en papel ou en soporte dixital, avaliarase a progresiva utilización
das  convencións  básicas  propias  de  cada  xénero  e  a  presentación  clara,  limpa  e
ordenada.

5. Utilizar conscientemente os coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da
lingua estranxeira en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto-
corrección  e  de  autoavaliación  das  producións  propias  orais  e  escritas  e  para
comprender as producións alleas.
Este criterio avalía a capacidade para aplicar 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 coma das alleas.

6. Identificar, utilizar e explicar estratexias de aprendizaxe utilizadas, poñer exemplos
doutras posibles e decidir sobre as máis adecuadas ao obxectivo de aprendizaxe.
Este criterio pretende avaliar se os alumnos e as alumnas utilizan as estratexias que
favorecen o proceso de aprendizaxe, como a aplicación autónoma de formas diversas
para  almacenar,  memorizar  e  revisar  o  léxico;  o  uso  cada  vez  máis  autónomo  de
dicionarios, recursos bibliográficos, informáticos e dixitais; a análise e a reflexión sobre o
uso 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  fóra  dela;  a participación na avaliación  da propia  aprendizaxe;  ou o  uso de
mecanismos de auto-corrección.

7.  Usar  as tecnoloxías da información e da comunicación con certa autonomía 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 uso.
Trátase  de  valorar  con  este  criterio  a  capacidade  de  utilizar  as  tecnoloxías  da
información e da comunicación como ferramenta de comunicación e de aprendizaxe en
actividades  habituais  de  aula  e  para  establecer  relacións  persoais  tanto  orais  coma
escritas.  As  comunicacións  que  se  establezan  versarán  sobre  temas  familiares
previamente  traballados  na  aula.  Tamén se  terá  en  conta  se  o  alumnado  valora  a
diversidade  lingüística  como  elemento  enriquecedor,  a  súa  actitude  cara  á  lingua
estranxeira e os seus intentos por utilizala.

8. Identificar e describir os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a
lingua  estranxeira  e  establecer  algunhas  relacións  entre  as  características  máis
significativas  dos  costumes,  usos,  actitudes  e  valores  da  sociedade  cuxa  lingua  se
estuda e a propia e mostrar respecto cara a estes.
Este criterio pretende comprobar se coñecen algúns trazos significativos e característicos
da cultura xeral dos países onde se fala a lingua estranxeira, se establecen semellanzas
e diferenzas entre algúns dos seus trazos perceptibles  en relación cos propios e se
valoran e respectan patróns culturais distintos aos propios.



9.A  avaliación  da  aprendizaxe  dos  alumons  será  continúa.Realizarase  valorando
aparticipación do alumno na clase,os traballos e actividades,tanto individuais como en
grupo.Nas  tres  avaliacións  realizaranse  probas  obxectivas  para  avaliar  o  grado  de
comprension dos contidos que van adquirindo os alumnos e que serán valorados de 1 a
10,sendo  necesario  un  5  para  obter  a  cualificación  positiva.Anota  se  distribuirá  da
seguinte forma:

    -As probas obxectivas terán un valor do 80% na nota final.

    -A actividade diaria na aula e a participación na clase terán un valor do 20% na nota
final

  Para obter unha cualificación positiva será necesario obter un 5 ou maís de 5.

PROPOSTA CURRICULAR

LINGUA INGLESA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA  
CURSO CUARTO



METODOLOXÍA E RECURSOS

Metodoloxía

ENGLISH  IN  MOTION  integra  minuciosamente  o  desenvolvemento  das  catro
habilidades básicas (escoitar, falar, ler e escribir) e o traballo de vocabulario, gramática e
pronuncia. 

• ENGLISH IN MOTION 4 contén catorce unidades: unha de benvida, nove unidades
didácticas principais e tres unidades de repaso trimestral.

• A lingua inglesa preséntase a través de temas interesantes próximos aos adolescentes.
A  súa  práctica  comeza  con  exercicios  controlados  e  gradualmente  desenvólvese
mediante actividades máis libres e personalizadas.

• O proxecto ofrece unha gran variedade de material para o alumno que lle permite
consolidar aqueles contidos que aprendeu e practicou na aula – un libro de actividades
(Workbook), un Multi-ROM e un sitio Web propio (Webpage). O libro de actividades  vén
cun Portfolio, no que cada alumno rexistra os seus progresos e compila unha carteira do
seu traballo.

• As cancións do CD da clase ofrecen unha gran variedade de xéneros e serven para
motivar  os  alumnos;  ademais  inclúese un DVD que se vincula  cos  temas  de curso,
proporcionándolles  a  oportunidade  de  ver  adolescentes  reais  falando  sobre  as  súas
vidas.

•
Recursos 

Para o alumno

10 O libro do alumno (Student’s Book) está dividido nunha unidade de benvida, nove
unidades  principais  e  tres  unidades  de  repaso.  No  nivel  1  revisa  basicamente  a
unidade  de  benvida  o  idioma  que  os  estudantes  poden  coñecer  desde  a  súa
ensinanza primaria.  As unidades principais preséntanse en bloques de tres unidades,
seguidas  por  unha  unidade  de  repaso.  Cada  unidade  didáctica  contén  diferentes
seccións:  Vocabulary,  Grammar,  Pronunciation,  Reading,  Listening,  and  Writing,
Culture  (con temas cross-curriculares  de especial  interese para os alumnos desta
idade),  English  you  need  (onde  se  presenta  unha  linguaxe  oral  funcional  para
afrontar situacións propias dos adolescentes). 

11 O libro de actividades (Workbook) permítelles aos alumnos practicar os contidos das
unidades  e,  ademais,  estudar  de  forma  independente.  Tamén pode  utilizarse  na
clase. 

12 O  Student’s  Multi-ROM contén,  entre  outras  cousas,  cancións,  actividades
interactivas,  actividades  CLIL  e  un  dicionario  falado  para  practicar  a  pronuncia,



pódese utilizar tanto na clase, coma na casa. Na clase pódese utilizar nun encerado
interactivo  e traballar  os  contidos do curso  dunha forma dinámica,  estimulante  e
entretida.

13 O método inclúe un Portfolio para cada alumno que segue as directrices europeas
que establecen un marco común de aprendizaxe das linguas. Esta carpeta contén
unha biografía (na que o alumno irá apuntando os seus progresos), un pasaporte
(que reflicte o seu nivel de aprendizaxe da lingua) e un dossier (no que cada alumno
irá recompilando o seu traballo persoal).

Proceso de ensinanza-aprendizaxe

Presentación  das diferentes  Unidades  didácticas  mediante  a  exploración  dos
coñecementos previos e das motivacións, expectativas e intereses dos alumnos a través
das  actividades de introdución para favorecer unha participación activa e desinhibida,
procurando que queden conectados á clase de inglés desde o inicio desta.

Realización progresiva e estruturada das actividades que se recollen no Student’s
Book e no WorkBook .

No proceso de ensinanza-aprendizaxe favorecerase a  atención individualizada aos
alumnos,  que  se  complementará  con  actividades  de  reforzo co  fin  de  recuperar
aqueles  obxectivos  e  contidos  básicos  non  consolidados  e  con  actividades  de
ampliación.

Os sistemas de  agrupamento serán flexibles e adecuados ao tipo de actividades e
destrezas que se pretende desenvolver, incluíndo o gran grupo, o traballo individual, os
pequenos grupos e as parellas.

O espazo habitual da actividade docente é a aula, e poden utilizarse outros espazos do
centro  escolar  como  a  biblioteca,  a  aula  de  usos  múltiples,  a  aula  de  medios
audiovisuais, a aula de informática ou de plástica.

Ao  longo  do  proceso  educativo  estimularase  os  alumnos  a  través  do  emprego  do
reforzo positivo, valorando e facendo explícitos os éxitos que vaia logrando cada un
deles.

TRATAMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS

As competencias básicas como novidade curricular

A inclusión das competencias básicas no currículo ten tres finalidades:



•  Integrar  as  diferentes  aprendizaxes,  tanto  as  formais  (correspondentes  ás
diferentes materias do currículo) coma as informais.

• Facer que os estudantes poñan as súas aprendizaxes en relación con distintos tipos de
contidos e as utilicen de maneira efectiva en diferentes situacións e contextos.

•  Orientar a ensinanza, ao permitir identificar os contidos e os criterios de avaliación
imprescindibles,  e  inspirar  as  decisións  relativas  ao  proceso  de  ensinanza  e  de
aprendizaxe.

.

Achega da  Lingua Inglesa  á  adquisición  das  competencias
básicas

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA:
14 A  achega  da  lingua  inglesa  ao  desenvolvemento  da  competencia  en

comunicación lingüística é esencial no discurso oral ao adquirir as habilidades
de escoitar, falar e conversar.

15 A aprendizaxe da lingua inglesa mellora a competencia comunicativa xeral ao
desenvolver a habilidade para expresarse, oralmente e por escrito, utilizando as
convencións e a linguaxe apropiada para cada situación.

COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ:
16 A  lingua  inglesa,  coma  todas  as  linguas,  é  un  bo  instrumento  para  o

desenvolvemento da competencia social e cidadá xa que lles serve aos falantes
para comunicarse socialmente.

17 É vehículo de comunicación e transmisión cultural e favorece a comunicación con
falantes  doutras  linguas  e  o  recoñecemento,  a  aceptación  e  o  respecto  de
diferenzas culturais e de comportamento.

18 No proceso de ensinanza e aprendizaxe da lingua inglesa é relevante o traballo
en grupo e en parellas xa que, a través destas interaccións, apréndese a participar,
a expresar as ideas propias e a escoitar as dos demais, desenvólvese a habilidade
para construír diálogos e tomar decisións valorando as achegas dos compañeiros.

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL:
19 O coñecemento da lingua inglesa contribúe á adquisición da  competencia de

autonomía e iniciativa persoal. O currículo fomenta o traballo cooperativo na
aula,  o  manexo  de  recursos  persoais  e  habilidades  sociais  de  colaboración  e
negociación. Iso supón poñer en funcionamento determinados procedementos que
permiten o desenvolvemento de iniciativas e toma de decisións na planificación,
organización  e  xestión  do  traballo,  propiciando  así  a  autonomía  e  a  iniciativa
persoal.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER:



20 A lingua inglesa contribúe ao desenvolvemento da competencia para aprender
a aprender.  Acrecenta a capacidade lingüística xeral,  facilita  a comprensión e
expresión e permítelles aos alumnos construír coñecementos, formular hipóteses e
opinións, e expresar e analizar sentimentos e emocións.

21 A competencia para aprender a aprender é rendible especialmente se se inclúen
contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, para
que cada alumno poida identificar como aprende mellor e que estratexias fan máis
eficaces  as  aprendizaxes,  e  prepara  ao  alumnado  na  toma  de  decisións  que
favorecen a autonomía para utilizar e para seguir aprendendo a lingua inglesa ao
longo da vida.

COMPETENCIA  EN TRATAMENTO  DA  INFORMACIÓN  E  COMPETENCIA
DIXITAL:

22 Todas  as  competencias  básicas  están  na  actualidade  en  relación  directa  coa
competencia  en tratamento  da  información  e  competencia  dixital.  O
coñecemento  da  lingua  inglesa  facilita  o  acceso  á  información  que  se  pode
encontrar  nesta  lingua,  ao  tempo  que  ofrece  a  posibilidade  de  utilizala  para
comunicarnos.

23 Facilita a comunicación persoal a través do correo electrónico en intercambios
con mozos doutros lugares e crea contextos reais e funcionais de comunicación.

COMPETENCIA ARTÍSTICA E CULTURAL:
24 A lingua inglesa propicia o 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 e cultural.

25 Contribúe ao desenvolvemento da competencia artística e cultural 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.

A  materia  de  Lingua  Inglesa  contribúe,  ademais,  ao  desenvolvemento  da
COMPETENCIA  MATEMÁTICA e  a  COMPETENCIA  NO  COÑECEMENTO  E  NA
INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO mediante a colaboración interdisciplinar. A través
da Lingua Inglesa pódese abordar calquera tema, incluídos aspectos relacionados con
outras materias do currículo ou tarefas tales  como as relacionadas coa obtención e
transmisión de información. 



AVALIACIÓN

Actividades de avaliación

Mediante a realización e estimación de  actividades de avaliación que se integran no
desenvolvemento do proceso educativo:

· Exploración de coñecementos previos.
26 Valoración  das  diversas  actividades  programadas a  partir  dos  obxectivos

didácticos e dos contidos que se desenvolveron na Unidade.
27 Valoración das diversas  actividades e exercicios de control e avaliación

(Test) que permiten avaliar o grao de progreso realizado polos alumnos á vez
que o proceso de ensinanza e a propia práctica docente realizadas na Unidade
didáctica.

· Cuberta dos instrumentos de avaliación:
· Ficha de rexistro personalizada, que recolle os resultados obtidos por cada

alumno e que integra a información obtida e a valoración desta.

Procedementos e instrumentos de avaliación

· Procedementos:

· Observación sistemática do traballo e da participación e integración do alumno 
na clase.

· Intercambios orais: Preguntas e respostas na clase, diálogos, breves coloquios e
debates.

· Exercicios  específicos  asociados aos diversos  obxectivos  didácticos  e  contidos
programados na Unidade didáctica.

· Revisión, análise e comentario das actividades e traballos realizados, recollidos
no Caderno escolar e en exercicios específicos.

· Proba específica de avaliación da Unidade didáctica.
· Autoavaliación.
· Coavaliación.

· Instrumentos:

· Ficha de rexistro personalizada, onde se anotan os resultados apreciados a partir
da observación, a análise de tarefas, as intervencións na clase e a corrección dos
exercicios e do Caderno escolar individual do alumno, que integra a información
obtida e a valoración desta.

· Probas orais.
· Producións e probas escritas, que incorporan os resultados obtidos nas diversas

actividades de avaliación que se integran no proceso educativo.
· Rexistro de avaliación (Assessment Record), realizado polo profesor ao concluír a

Unidade didáctica.





ENGLISH  4

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA  
CURSO CUARTO

Primeiro trimestre (UNIDADES: 1, 2 e 3)

UNIDADES DIDÁCTICAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE

28 UNIDADE 1. PERFORMING ARTS
29 UNIDADE 2. LOOKING BACK 
30 UNIDADE 3. ON THE ROAD 

1. OBXECTIVOS TRIMESTRAIS DA PROPOSTA

Obxectivos de ensinanza:

       Utilizar adecuadamente os diversos elementos que se integran en cada un dos
materiais.
· Motivar os alumnos e as alumnas do grupo ao inicio dunha nova etapa educativa e

de  cada  Unidade  didáctica,  determinando  o  grao  de  adquisición  que  teñen  das
destrezas básicas (Reading, Writing, Listening e Speaking) e a súa competencia nas
diferentes  habilidades  lingüísticas  e  cognitivas,  así  como  sobre  os  seus
coñecementos nas categorías Vocabulary, Grammar e Pronunciation.

· Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas intencións comunicativas e funcións
(Objectives) asociadas ás Unidades didácticas:

31 Vocabulary:
o Performing arts
o Musical instruments
o Places in a village
o Materials
o Travel
o British v. American English

32 Grammar:
o like + -ing form
o Prepositions + -ing form
o Verbs of ambition + infinitive
o have to: present



o have to: past
o Past simple v. past continuous
o used to
o used to: questions
o Present perfect with just
o already and yet
o Present perfect with for/since

33 Pronunciation:
o Dipthongs
o used to
o Vowel sound: /ɔ/ː

34 Reading:
o The Brit School
o Young authors
o Ghost tour
o Teenage blues
o Cross-country USA
o Culture: Tom Sawyer

35 Writing:
o My hobby
o Connectors
o My opinion
o Adverbs
o My news
o Informal expressions

36 Listening: 
o Musicians
o In the attic
o Transatlantic

37 Speaking:
o Do an interview for a performing arts school
o Ask how someone learned to do something
o Tell a ghost story
o Ask about the past
o Find out what people have done
o Interview a tourist
o English you need: Be a critic
o English you need: Ask permission
o English you need: Apologize



Obxectivos de aprendizaxe: 

· Recoñecer  e  producir  o  vocabulario  (Vocabulary)  programado  relacionado  cos
diversos campos conceptuais que se desenvolven nas Unidades didácticas:

o Performing arts
o Musical instruments
o Places in a village
o Materials
o Travel
o British v. American English

· Aprender,  coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  contidos
lingüísticos (Grammar) programados nas Unidades didácticas:

o like + -ing form
o Prepositions + -ing form
o Verbs of ambition + infinitive
o have to: present
o have to: past
o Past simple v. past continuous
o used to
o used to: questions
o Present perfect with just
o already and yet
o Present perfect with for/since

· Identificar,  recoñecer  e  reproducir  os  sons  (Pronunciation)  programados  nas
Unidades didácticas, así como os aspectos de ritmo, acentuación e entoación das
palabras e expresións estudadas:

o Dipthongs
o used to
o Vowel sound: /ɔ/ː

· Recoñecer e aplicar  produtivamente as diversas destrezas asociadas ás Unidades
didácticas:

38 Reading:
o The Brit School
o Young authors
o Ghost tour
o Teenage blues
o Cross-country USA
o Culture: Tom Sawyer

39 Writing:
o My hobby



o Connectors
o My opinion
o Adverbs
o My news
o Informal expressions

40 Listening: 
o Musicians
o In the attic
o Transatlantic

41 Speaking:
o Do an interview for a performing arts school
o Ask how someone learned to do something
o Tell a ghost story
o Ask about the past
o Find out what people have done
o Interview a tourist
o English you need: Be a critic
o English you need: Ask permission
o English you need: Apologize

42 Aplicar  técnicas  de  identificación  (sons,  palabras  e  números),  de  relación  e  de
asociación  (pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación
gráfica e pictórica).

43 Interaccionar  oralmente  en  situacións  reais  ou  simuladas  a  través  de  respostas
verbais e non verbais.

44 Aplicar  produtivamente  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos  lingüísticos
programados para a Unidade didáctica.

45 Producir textos orais mediante a participación activa en actividades individuais ou de
grupo.

46 Identificar  o  sentido  global  e  os  elementos  máis  significativos  de  textos  orais,
escritos e audiovisuais.

47 Desenvolver estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión oral.
48 Coñecer algúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde se fala a

lingua inglesa a través de diversos medios e das tecnoloxías da información e da
comunicación.

49 Recoñecer e aprender as formas de relación social na lingua inglesa.
50 Comprender as mensaxes procedentes do profesor,  doutros compañeiros ou dos

medios audiovisuais e informáticos utilizados.
51 Recoñecer  e  utilizar  conscientemente  os  mecanismos implicados na aprendizaxe

(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

52 Valorar positivamente os comportamentos sociolingüísticos que facilitan as relacións
de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos, ton de voz,
etc.).

53 Valorar positivamente o inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo



exterior.
54 Participar de maneira crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
55 Expresar interese por coñecer o vocabulario e as estruturas lingüísticas necesarias

para expresar as necesidades elementais de comunicación.
56 Avaliar o propio progreso de forma oral e escrita.

2.  CONTIDOS E CONTIDOS MINIMOS

57 Bloque 1 [B1]: Escoitar, falar e conversar.
58 Bloque 2 [B2]: Ler e escribir.
59 Bloque 3 [B3]: Coñecemento da lingua.
60 Bloque 4 [B4]: Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural.

· Expresións e fórmulas básicas da comunicación oral.
· Mecanismos de aprendizaxe para asegurar unha actitude positiva e a colaboración

cos outros alumnos e alumnas.
· Nocións básicas do inglés e o seu funcionamento no discurso.
· Rutinas, fórmulas básicas e expresións frecuentes.



CONTIDOS 
PRIMEIRO TRIMESTRE

VOCABULARY
[B3]

·1Performing arts:  Dance  –  ballet,  choreographer;  Music  –  conductor,
orchestra,  live  music;  Theatre  –  play,  playwright;  All  three  –  stage,
audience, audition, performance, rehearsal…

·2Musical  instruments:  Violin,  cello,  recorder,  double  bass,  trumpet,
accordion,  trombone,  saxophone,  clarinet,  tambourine,  steel  drums,
flute…

·3Places in a villaje:  signpost, bridge, crossroads, stream, Wood, field,
gate, path, hill, farmhouse, fence, church…

·4Materials: glass, leather, metal, plastic, silk, silver, wooden,  woollen… 
(contido mínimo esixible)

·5Travel:  plan a route, book a ticket, pack a rucksack / pack a backpack,
set off on a journey, hire a bike, go sightseeing, go hiking, stay at a youth
hostel…

·6British v. American English: film – movie; football – soccer; ground fl
oor – first floor; holiday – vacation; lift – elevator; petrol – gas; rubbish –
garbage; trainers – sneakers; trousers – pants; underground – subway;
pavement – sidewalk; mobile – cell pone (contido mínimo esixible)

GRAMMAR
[B3]

o like + -ing form (contido mínimo esixible)
o Prepositions + -ing form (contido mínimo esixible)
o Verbs of ambition + infinitive
o have to: present (contido mínimo esixible)
o have to: past
o Past simple v. past continuous (contido mínimo esixible)
o used to (contido mínimo esixible)
o used to: questions
o Present perfect with just (contido mínimo esixible)
o already and yet (contido mínimo esixible)
o Present perfect with for/since (contido mínimo esixible)

PRONUNCIATION
[B1]

o Dipthongs
o used to(contido mínimo esixible)

o Vowel sound: /ɔ/ː

LISTENING o Musicians



[B1, B4] o In the attic
o Transatlantic



SPEAKING
[B1, B4]

o Do an interview for a performing arts school
o Ask how someone learned to do something
o Tell a ghost story
o Ask about the past (contido mínimo esixible)

o Find out what people have done(contido mínimo esixible)

o Interview a tourist
o English you need: Be a critic
o English you need: Ask permission(contido mínimo esixible)

o English you need: Apologize(contido mínimo esixible)

READING
[B2; B4]

o The Brit School
o Young authors
o Ghost tour
o Teenage blues
o Cross-country USA
o Culture: Tom Sawyer

WRITING
[B2; B4]

o My hobby
o Connectors(contido mínimo esixible)

o My opinion(contido mínimo esixible)

o Adverbs
o My news
o Informal expressions

61  utilización dos diversos elementos que se integran en cada un dos materiais.
62 Recoñecemento  e  aplicación  adecuada  das  diversas  intencións  comunicativas  e

funcións asociadas á Unidade didáctica.
63 Recoñecemento e aplicación produtiva das diversas destrezas asociadas á Unidade

didáctica 
64 Aprendizaxe  e  posta  en  práctica  das  estruturas  gramaticais  e  dos  contidos

lingüísticos programados.
65 Recoñecemento, produción e consolidación do vocabulario básico da Unidade.
66 Asociación entre pronuncia e escritura de vocábulos e expresións usuais.
67 Identificación,  recoñecemento  e  reprodución  dos  sons  programados  na  Unidade

didáctica, así como dos aspectos de ritmo, acentuación e entoación das palabras e



expresións estudadas. 
68 Identificación do sentido global e dos elementos máis significativos de textos orais,

escritos e audiovisuais.
69 Desenvolvemento de estratexias  básicas  para  apoiar  a  comprensión  e  expresión

oral.
70 Recoñecemento e utilización consciente dos mecanismos implicados na aprendizaxe

(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

71 Técnicas de identificación (sons, palabras e números), de relación e de asociación
(pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación  gráfica  e
pictórica).

72 Coñecemento dalgúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde se
fala a lingua inglesa a través de diversos medios e das tecnoloxías da información e
da comunicación.

73 Comprensión das mensaxes procedentes do profesor, doutros compañeiros ou dos
medios audiovisuais e informáticos utilizados.

74 Interacción oral en situacións reais ou simuladas a través de respostas verbais e non
verbais.

75 Recoñecemento e aprendizaxe das formas de relación social na lingua inglesa.
76 Produción de textos orais mediante a participación activa en actividades individuais

ou de grupo.
77 Tendencia a superar as dificultades que xurdan na comunicación oral, explotando as

estratexias de comunicación dispoñibles.
78 Toma de conciencia da capacidade para comprender globalmente unha mensaxe

sen necesidade de comprender todos e cada un dos elementos desta.
79 Uso  activo  de  vocabulario  relacionado  cos  diversos  campos  conceptuais  que  se

desenvolven na Unidade didáctica.
80 Utilización das fórmulas lingüísticas habituais de relación social.
81 Utilización dos mecanismos implicados na aprendizaxe (escoitar, falar, ler,  cantar,

representar, interpretar o contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en
grupo, escribir, etc.).

82 Valoración do inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo exterior.
83 Confianza na capacidade persoal para progresar.
84 Participación crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
85 Interese  por  coñecer  o  vocabulario  e  as  estruturas  lingüísticas  necesarias  para

expresar as necesidades elementais de comunicación.
86 Valoración positiva dos comportamentos sociolingüísticos que facilitan as relacións

de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos, ton de voz,
etc.).

87 Avaliación do propio progreso de forma oral e escrita.



3. COMPETENCIAS BÁSICAS

As competencias básicas que se desenvolven a partir dos contidos deste trimestre son
as seguintes:

COMPETENCIAS UNIDADES

1ª 2ª 3ª

1. Lingüística* J J J

2. Matemática

3. Coñecemento e a
interacción co mundo

físico
J

4. Tratamento da
información e

competencia dixital 

5. Social e cidadá J J J

6. Cultural e artística J J J

7. Aprender a aprender J J J

8. Autonomía e iniciativa
persoal J J J

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

· Resposta  adecuada  ás  preguntas  e  aos  exercicios  das  diversas  actividades  de
avaliación relacionadas directamente coa adquisición e co dominio dos  obxectivos
didácticos das Unidades, tendo en conta os seguintes criterios de avaliación:

88 Recoñecer, comprender e producir mensaxes orais e escritas relacionadas coas
diversas  intencións  comunicativas  e  funcións  (Objectives)  desenvolvidas  nas
Unidades didácticas.

89 Escribir,  ler,  recoñecer  e  producir  as  palabras  e  expresións  (Vocabulary)
estudadas nas Unidades didácticas:



o Performing arts
o Musical instruments
o Places in a village
o Materials
o Travel
o British v. American English

90 Coñecer e poñer en práctica as estruturas gramaticais e os contidos lingüísticos
(Grammar) estudados en cada Unidade didáctica:

o like + -ing form
o Prepositions + -ing form
o Verbs of ambition + infinitive
o have to: present
o have to: past
o Past simple v. past continuous
o used to
o used to: questions
o Present perfect with just
o already and yet
o Present perfect with for/since

91 Recoñecer e pronunciar  os sons programados (Pronunciation),  así  como os
aspectos de ritmo, acentuación e entoación das palabras e expresións estudadas:

o Dipthongs
o used to
o Vowel sound: /ɔ/ː

92 Recoñecer  e  aplicar  produtivamente  as  diversas  destrezas  asociadas  a  cada
Unidade didáctica:

93 Reading:
o The Brit School
o Young authors
o Ghost tour
o Teenage blues
o Cross-country USA
o Culture: Tom Sawyer

94 Writing:
o My hobby
o Connectors
o My opinion
o Adverbs
o My news
o Informal expressions



95 Listening: 
o Musicians
o In the attic
o Transatlantic

96 Speaking:
o Do an interview for a performing arts school
o Ask how someone learned to do something
o Tell a ghost story
o Ask about the past
o Find out what people have done
o Interview a tourist
o English you need: Be a critic
o English you need: Ask permission
o English you need: Apologize

· Actitude receptiva, comportamento adecuado e valoración positiva das actividades
encomendadas:

97 Utilización do coñecemento sobre o sistema lingüístico da lingua inglesa como
instrumento  de  autoaprendizaxe  e  de  autocorrección  das  producións  orais  e
escritas propias.

98 Identificación dos aspectos sociais, culturais e xeográficos propios dos países de
lingua inglesa, mostrando interese por coñecelos.

99 Resolución das cuestións que se formulan nas diversas actividades, xa sexa de
maneira oral ou escrita.

100Presentación das producións escritas con precisión, claridade, corrección, orde e
limpeza.

101 Identificación, utilización e explicación das estratexias utilizadas para progresar
na aprendizaxe.

102Elaboración do Caderno escolar, no que se recollen as actividades e os traballos
de desenvolvemento de cada Unidade didáctica, que poden ser realizados tanto
na clase coma na casa.

103Comprensión da idea xeral  e das informacións específicas máis relevantes de
textos orais e escritos.

104Uso das tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información,
producir mensaxes e establecer relacións persoais, mostrando interese polo seu
uso.

105Comprobación dos acertos e erros persoais e utilización destes para a mellora do
propio proceso de aprendizaxe.

106Recoñecemento da diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
107Coidado dos materiais da clase e do Caderno escolar.
108 Interese  pola  mellora  da  competencia  comunicativa,  tanto  expresiva  coma

comprensiva, oral e escrita.
109Utilización adecuada das estratexias básicas para progresar na aprendizaxe.
110 Respecto polo profesor e polos compañeiros da clase.
111 Valoración  da  lingua  inglesa  como  instrumento  de  comunicación  con  outras



persoas e como ferramenta de aprendizaxe.
112 Interese polo traballo e aplicación a este, valorando o aprecio do alumno pola

correcta e precisa realización dos exercicios e actividades, así como o gusto pola
presentación dos traballos de maneira clara, ordenada, limpa e con ortografía
correcta.

113 Respecto e valoración do uso doutras linguas.
114 Interese  e  curiosidade  por  aprender  e  progresar  na  lingua  inglesa  e  polas

persoas que falan esta lingua.
115 Colaboración  cos  compañeiros  e  coas  compañeiras  para  levar  a  cabo  a

aprendizaxe de maneira cooperativa.
116 Participación activa na clase.

     
     9.A avaliación da aprendizaxe dos alumons será continúa.Realizarase valorando
aparticipación do alumno na clase,os traballos e actividades,tanto individuais como en
grupo.Nas  tres  avaliacións  realizaranse  probas  obxectivas  para  avaliar  o  grado  de
comprension dos contidos que van adquirindo os alumnos e que serán valorados de 1 a
10,sendo  necesario  un  5  para  obter  a  cualificación  positiva.Anota  se  distribuirá  da
seguinte forma:

    -As probas obxectivas terán un valor do 80% na nota final.

    -A actividade diaria na aula e a participación na clase terán un valor do 20% na nota
final

  Para obter unha cualificación positiva será necesario obter un 5 ou maís de 5.



ENGLISH 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA  

CURSO CUARTO

Segundo trimestre (UNIDADES: 4, 5, e 6)

UNIDADES DIDÁCTICAS DO SEGUNDO TRIMESTRE

117UNIDADE 4. PERSUASION 
118UNIDADE 5. IDENTITY 
119UNIDADE 6. CONNECT 

1. OBXECTIVOS TRIMESTRAIS DA PROPOSTA

Obxectivos de ensinanza:

     utilizar adecuadamente os diversos elementos que se integran en cada un dos
materiais.
· Motivar os alumnos e as alumnas do grupo ao inicio de cada Unidade didáctica,

determinando  o  grao  de  adquisición  que  teñen  das  destrezas  básicas  (Reading,
Writing,  Listening  e  Speaking)  e  a  súa  competencia  nas  diferentes  habilidades
lingüísticas  e  cognitivas,  así  como  sobre  os  seus  coñecementos  nas  categorías
Vocabulary, Grammar e Pronunciation.

· Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas intencións comunicativas e funcións
(Objectives) asociadas ás Unidades didácticas:

120 Vocabulary
o Shopping
o Advertising
o Identity
o Verbs for historical events
o Natural disasters
o Crime

121 Grammar
o Comparatives and superlatives
o (not) as … as …
o too and not enough with adjectives
o Sense verbs
o Verbs of probability
o Relative pronouns



o Omitting who, which and that
o Subject and object questions
o Future forms
o will and might
o First conditional

122 Pronunciation
o as … as
o Sentence stress and that /dət/
o Word stress and /ə/

123 Listening
o It’s Kwaii!
o SuperBrain
o Pirates

124 Speaking
o Do a shopping habits survey
o Play the deduction game
o Make definitions
o Create a quiz
o Create a ‘Youth Connect’ group
o Organize a debate
o Make a presentation
o English you need: Persuade somebody
o English you need: Express your view

125 Reading
o Teen shoppers
o Who are you?
o Culture: Persuasion
o Culture: This is your second life!
o Youth Connect
o Connecting people

126 Writing
o A letter of complaint
o Writing a formal letter
o My view
o Linkers of contrast and addition
o An argument
o Sequencing ideas

Obxectivos de aprendizaxe: 



· Recoñecer  e  producir  o  vocabulario  (Vocabulary)  programado  relacionado  cos
diversos campos conceptuais que se desenvolven nas Unidades didácticas:

o Shopping
o Advertising
o Identity
o Verbs for historical events
o Natural disasters
o Crime

· Aprender,  coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos
lingüísticos (Grammar) programados nas Unidades didácticas:

o Comparatives and superlatives
o (not) as … as …
o too and not enough with adjectives
o Sense verbs
o Verbs of probability
o Relative pronouns
o Omitting who, which and that
o Subject and object questions
o Future forms
o will and might
o First conditional

· Identificar,  recoñecer  e  reproducir  os  sons  (Pronunciation)  programados  nas
Unidades didácticas, así como os aspectos de ritmo, acentuación e entoación das
palabras e expresións estudadas:

o as … as
o Sentence stress and that /dət/
o Word stress and /ə/

· Recoñecer e aplicar  produtivamente as diversas destrezas asociadas ás Unidades
didácticas:

127 Listening
o It’s Kwaii!
o SuperBrain
o Pirates

128 Speaking
o Do a shopping habits survey
o Play the deduction game
o Make definitions
o Create a quiz
o Create a ‘Youth Connect’ group
o Organize a debate
o Make a presentation
o English you need: Persuade somebody



o English you need: Express your view
129 Reading

o Teen shoppers
o Who are you?
o Culture: Persuasion
o Culture: This is your second life!
o Youth Connect
o Connecting people

130 Writing
o A letter of complaint
o Writing a formal letter
o My view
o Linkers of contrast and addition
o An argument
o Sequencing ideas

131 Aplicar  técnicas  de  identificación  (sons,  palabras  e  números),  de  relación  e  de
asociación  (pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación
gráfica e pictórica).

132 Interaccionar  oralmente  en  situacións  reais  ou  simuladas  a  través  de  respostas
verbais e non verbais.

133 Aplicar  produtivamente  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos  lingüísticos
programados para a Unidade didáctica.

134 Producir textos orais mediante a participación activa en actividades individuais ou de
grupo.

135 Identificar  o  sentido  global  e  os  elementos  máis  significativos  de  textos  orais,
escritos e audiovisuais.

136 Desenvolver estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión oral.
137 Coñecer algúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde se fala a

lingua inglesa a través de diversos medios e das tecnoloxías da información e da
comunicación.

138 Recoñecer e aprender as formas de relación social na lingua inglesa.
139 Comprender as mensaxes procedentes do profesor,  doutros compañeiros ou dos

medios audiovisuais e informáticos utilizados.
140 Recoñecer  e  utilizar  conscientemente  os  mecanismos implicados na aprendizaxe

(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

141 Valorar positivamente os comportamentos sociolingüísticos que facilitan as relacións
de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos, ton de voz,
etc.).

142 Valorar positivamente o inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo
exterior.

143 Participar de maneira crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
144 Expresar interese por coñecer o vocabulario e as estruturas lingüísticas necesarias

para expresar as necesidades elementais de comunicación.
145 Avaliar o propio progreso de forma oral e escrita.





2.  CONTIDOS E CONTIDOS MÍNIMOS

146 Bloque 1 [B1]: Escoitar, falar e conversar.
147 Bloque 2 [B2]: Ler e escribir.
148 Bloque 3 [B3]: Coñecemento da lingua.
149 Bloque 4 [B4]: Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural.

· Expresións e fórmulas básicas da comunicación oral.
· Mecanismos de aprendizaxe para asegurar unha actitude positiva e a colaboración

cos outros alumnos e alumnas.
· Nocións básicas do inglés e o seu funcionamento no discurso.
· Rutinas, fórmulas básicas e expresións frecuentes.

CONTIDOS 
SEGUNDO TRIMESTRE

VOCABULARY
[B3]

·1 Shopping:  Counter,  till,  the sales,  bargain,  shopper,  changing romos,
trolley, basket, checkout, receipt…

·2 Advertising:  develop the product,  do some market research,  give it a
name and  design  the  logo,  write  a  slogan,  launch  and  promote  the
product, create an advertising campaign and make, a TV comercial…

·3 Identity: Laptop, user name, password, persoal identifi 
catión number (PIN), identity card, fingerprint, signature, 
debit card, bank account number, driving licence…(contido 
mínimo esixible)

·4 Verbs for historical events: fought for, attempted, became, broke out,
sank, beat, founded, shot… 

·5 Natural  disasters:  Earthquake,  desertification,  forest  fire,  volcanic
eruption, tornado, hurricane, drought, flood, iceberg, glacier…

·6 Crime:  writing graffiti on a wall, stealing money from a bank, sharing
music on the Internet, vandalism, stealing something from a shop…

GRAMMAR
[B3]

o Comparatives and superlatives(contido mínimo esixible)

o (not) as … as …(contido mínimo esixible)

o too and not enough with adjectives(contido mínimo esixible)

o Sense verbs(contido mínimo esixible)

o Verbs of probability
o Relative pronouns(contido mínimo esixible)



o Omitting who, which and that
o Subject and object questions(contido mínimo esixible)

o Future forms(contido mínimo esixible)

o will and might
o First conditional(contido mínimo esixible)



PRONUNCIATION
[B1]

o as … as
o Sentence stress and that /dət/(contido mínimo esixible)

o Word stress and /ə/

LISTENING
[B1, B4]

o It’s Kwaii!
o SuperBrain
o Pirates

SPEAKING
[B1, B4]

o Do a shopping habits survey
o Play the deduction game
o Make definitions(contido mínimo esixible)

o Create a quiz
o Create a ‘Youth Connect’ group
o Organize a debate(contido mínimo esixible)

o Make a presentation
o English you need: Persuade somebody
o English you need: Express your view(contido mínimo esixible)

READING
[B2; B4]

o Teen shoppers
o Who are you?
o Culture: Persuasion
o Culture: This is your second life!
o Youth Connect
o Connecting people

WRITING
[B2; B4]

o A letter of complaint(contido mínimo esixible)
o Writing a formal letter(contido mínimo esixible)

o My view
o Linkers of contrast and addition(contido mínimo esixible)

o An argument
o Sequencing ideas



150 Recoñecemento da estrutura de ENGLISH IN MOTION 4 e utilización dos diversos
elementos que se integran en cada un dos materiais.

151 Recoñecemento  e  aplicación  adecuada  das  diversas  intencións  comunicativas  e
funcións asociadas á Unidade didáctica.

152 Recoñecemento e aplicación produtiva das diversas destrezas asociadas á Unidade
didáctica 

153 Aprendizaxe  e  posta  en  práctica  das  estruturas  gramaticais  e  dos  contidos
lingüísticos programados.

154 Recoñecemento, produción e consolidación do vocabulario básico da Unidade.
155 Asociación entre pronuncia e escritura de vocábulos e expresións usuais.
156 Identificación,  recoñecemento  e  reprodución  dos  sons  programados  na  Unidade

didáctica, así como dos aspectos de ritmo, acentuación e entoación das palabras e
expresións estudadas. 

157 Identificación do sentido global e dos elementos máis significativos de textos orais,
escritos e audiovisuais.

158 Desenvolvemento de estratexias  básicas  para  apoiar  a  comprensión  e  expresión
oral.

159 Recoñecemento e utilización consciente dos mecanismos implicados na aprendizaxe
(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

160 Técnicas de identificación (sons, palabras e números), de relación e de asociación
(pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación  gráfica  e
pictórica).

161 Coñecemento dalgúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde se
fala a lingua inglesa a través de diversos medios e das tecnoloxías da información e
da comunicación.

162 Comprensión das mensaxes procedentes do profesor, doutros compañeiros ou dos
medios audiovisuais e informáticos utilizados.

163 Interacción oral en situacións reais ou simuladas a través de respostas verbais e non
verbais.

164 Recoñecemento e aprendizaxe das formas de relación social na lingua inglesa.
165 Produción de textos orais mediante a participación activa en actividades individuais

ou de grupo.
166 Tendencia a superar as dificultades que xurdan na comunicación oral, explotando as

estratexias de comunicación dispoñibles.
167 Toma de conciencia da capacidade para comprender globalmente unha mensaxe

sen necesidade de comprender todos e cada un dos elementos desta.
168 Uso  activo  de  vocabulario  relacionado  cos  diversos  campos  conceptuais  que  se

desenvolven na Unidade didáctica.
169 Utilización das fórmulas lingüísticas habituais de relación social.
170 Utilización dos mecanismos implicados na aprendizaxe (escoitar, falar, ler,  cantar,

representar, interpretar o contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en
grupo, escribir, etc.).

171 Valoración do inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo exterior.
172 Confianza na capacidade persoal para progresar.
173 Participación crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
174 Interese  por  coñecer  o  vocabulario  e  as  estruturas  lingüísticas  necesarias  para

expresar as necesidades elementais de comunicación.



175 Valoración positiva dos comportamentos sociolingüísticos que facilitan as relacións
de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos, ton de voz,
etc.).

176 Avaliación do propio progreso de forma oral e escrita.



3. COMPETENCIAS BÁSICAS

As competencias básicas que se desenvolven a partir dos contidos deste trimestre son
as seguintes:

COMPETENCIAS UNIDADES

4ª 5ª 6ª

1. Lingüística* J J J

2. Matemática

3. Coñecemento e a
interacción co mundo

físico
J

4. Tratamento da
información e

competencia dixital 
J J

5. Social e cidadá J J J

6. Cultural e artística J

7. Aprender a aprender J J J

8. Autonomía e iniciativa
persoal J J J



4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

· Resposta  adecuada  ás  preguntas  e  aos  exercicios  das  diversas  actividades  de
avaliación relacionadas directamente coa adquisición e co dominio dos  obxectivos
didácticos das Unidades, tendo en conta os seguintes criterios de avaliación:

177 Recoñecer, comprender e producir mensaxes orais e escritas relacionadas
coas diversas intencións comunicativas e funcións (Objectives) desenvolvidas
nas Unidades didácticas.

178 Escribir, ler, recoñecer e producir as palabras e expresións (Vocabulary)
estudadas nas Unidades didácticas:

o Shopping
o Advertising
o Identity
o Verbs for historical events
o Natural disasters
o Crime

179 Coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  contidos
lingüísticos (Grammar) estudados en cada Unidade didáctica:

o Comparatives and superlatives
o (not) as … as …
o too and not enough with adjectives
o Sense verbs
o Verbs of probability
o Relative pronouns
o Omitting who, which and that
o Subject and object questions
o Future forms
o will and might
o First conditional

180 Recoñecer e pronunciar os sons programados (Pronunciation), así como
os  aspectos  de  ritmo,  acentuación  e  entoación  das  palabras  e  expresións
estudadas:

o as … as
o Sentence stress and that /dət/
o Word stress and /ə/

181Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas destrezas asociadas ás Unidades
didácticas:
182 Reading

o Teen shoppers
o Who are you?
o Culture: Persuasion



o Culture: This is your second life!
o Youth Connect
o Connecting people

183 Writing
o A letter of complaint
o Writing a formal letter
o My view
o Linkers of contrast and addition
o An argument
o Sequencing ideas

184 Listening
o It’s Kwaii!
o SuperBrain
o Pirates

185 Speaking
o Do a shopping habits survey
o Play the deduction game
o Make definitions
o Create a quiz
o Create a ‘Youth Connect’ group
o Organize a debate
o Make a presentation
o English you need: Persuade somebody
o English you need: Express your view

· Actitude receptiva, comportamento adecuado e valoración positiva das actividades
encomendadas:

186Utilización do coñecemento sobre o sistema lingüístico da lingua inglesa como
instrumento  de  autoaprendizaxe  e  de  autocorrección  das  producións  orais  e
escritas propias.

187 Identificación dos aspectos sociais, culturais e xeográficos propios dos países de
lingua inglesa, mostrando interese por coñecelos.

188Resolución das cuestións que se formulan nas diversas actividades, xa sexa de
maneira oral ou escrita.

189Presentación das producións escritas con precisión, claridade, corrección, orde e
limpeza.

190 Identificación, utilización e explicación das estratexias utilizadas para progresar
na aprendizaxe.

191Elaboración do Caderno escolar, no que se recollen as actividades e os traballos
de desenvolvemento de cada Unidade didáctica, que poden ser realizados tanto
na clase coma na casa.

192Comprensión da idea xeral  e das informacións específicas máis relevantes de
textos orais e escritos.

193Uso das tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información,
producir mensaxes e establecer relacións persoais, mostrando interese polo seu
uso.



194Comprobación dos acertos e erros persoais e utilización destes para a mellora do
propio proceso de aprendizaxe.

195Recoñecemento da diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
196Coidado dos materiais da clase e do Caderno escolar.
197 Interese  pola  mellora  da  competencia  comunicativa,  tanto  expresiva  coma

comprensiva, oral e escrita.
198Utilización adecuada das estratexias básicas para progresar na aprendizaxe.
199Respecto polo profesor e polos compañeiros da clase.
200Valoración  da  lingua  inglesa  como  instrumento  de  comunicación  con  outras

persoas e como ferramenta de aprendizaxe.
201 Interese polo traballo e aplicación a este, valorando o aprecio do alumno pola

correcta e precisa realización dos exercicios e actividades, así como o gusto pola
presentación dos traballos de maneira clara, ordenada, limpa e con ortografía
correcta.

202Respecto e valoración do uso doutras linguas.
203 Interese  e  curiosidade  por  aprender  e  progresar  na  lingua  inglesa  e  polas

persoas que falan esta lingua.
204Colaboración  cos  compañeiros  e  coas  compañeiras  para  levar  a  cabo  a

aprendizaxe de maneira cooperativa.
205Participación activa na clase.

      9.A avaliación da aprendizaxe dos alumons será continúa.Realizarase valorando
aparticipación do alumno na clase,os traballos e actividades,tanto individuais como en
grupo.Nas  tres  avaliacións  realizaranse  probas  obxectivas  para  avaliar  o  grado  de
comprension dos contidos que van adquirindo os alumnos e que serán valorados de 1 a
10,sendo  necesario  un  5  para  obter  a  cualificación  positiva.Anota  se  distribuirá  da
seguinte forma:

    -As probas obxectivas terán un valor do 80% na nota final.

    -A actividade diaria na aula e a participación na clase terán un valor do 20% na nota
final

  Para obter unha cualificación positiva será necesario obter un 5 ou maís de 5.



ENGLISH 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA  

CURSO CUARTO

Terceiro trimestre (UNIDADES: 7, 8 e 9)

UNIDADES DIDÁCTICAS DO TERCEIRO TRIMESTRE

206 UNIDADE 7. GET PERSONAL 

207 UNIDADE 8. WONDERS 

208 UNIDADE 9. THE FRONT PAGE 

1. OBXECTIVOS TRIMESTRAIS DA PROPOSTA

Obxectivos de ensinanza:

· utilizar  adecuadamente  os  diversos  elementos  que  se  integran  en  cada  un  dos
materiais.

· Motivar os alumnos e as alumnas do grupo ao inicio de cada Unidade didáctica,
determinando  o  grao  de  adquisición  que  teñen  das  destrezas  básicas  (Reading,
Writing,  Listening  e  Speaking)  e  a  súa  competencia  nas  diferentes  habilidades
lingüísticas  e  cognitivas,  así  como  sobre  os  seus  coñecementos  nas  categorías
Vocabulary, Grammar e Pronunciation.

· Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas intencións comunicativas e funcións
(Objectives) asociadas ás Unidades didácticas:

209 Vocabulary
o Relationships
o Collocations with have, do and make
o Monuments
o Mysteries
o Newspapers
o Reporting verbs

210 Grammar
o Second conditional
o should/shouldn’t
o Second conditional for advice



o First v. second conditional
o Passive: present and past
o Passive: questions
o Past perfect
o Past perfect: questions
o Reported speech
o say and tell

211 Pronunciation
o would/wouldn’t
o Intonation
o Vowel sound: /ɜ/ː

212 Listening
o Help!
o Mysterious world
o Press conference

213 Speaking
o Do a questionnaire
o Give advice
o Choose your favourite buildings
o An interview about a mystery
o Invent a news story
o Hold a press conference
o English you need: Be a mediator
o English you need: Express doubt
o English you need: Gossip

214 Reading
o Are you romantic?
o My seven wonders
o In the news
o Culture: School mediators
o Culture: The first emperor
o Culture: Why gossip?

215 Writing
o My advice
o so and such
o My choice
o Linkers of reason
o A news article
o Time connectors



Obxectivos de aprendizaxe: 

· Recoñecer  e  producir  o  vocabulario  (Vocabulary)  programado  relacionado  cos
diversos campos conceptuais que se desenvolven nas Unidades didácticas:

o Relationships
o Collocations with have, do and make
o Monuments
o Mysteries
o Newspapers
o Reporting verbs

· Aprender,  coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos
lingüísticos (Grammar) programados nas Unidades didácticas:

o Second conditional
o should/shouldn’t
o Second conditional for advice
o First v. second conditional
o Passive: present and past
o Passive: questions
o Past perfect
o Past perfect: questions
o Reported speech
o say and tell

· Identificar,  recoñecer  e  reproducir  os  sons  (Pronunciation)  programados  nas
Unidades didácticas, así como os aspectos de ritmo, acentuación e entoación das
palabras e expresións estudadas:

o would/wouldn’t
o Intonation
o Vowel sound: /ɜ/ː

· Recoñecer e aplicar  produtivamente as diversas destrezas asociadas ás Unidades
didácticas:

216 Listening
o Help!
o Mysterious world
o Press conference

217 Speaking
o Do a questionnaire
o Give advice
o Choose your favourite buildings
o An interview about a mystery



o Invent a news story
o Hold a press conference
o English you need: Be a mediator
o English you need: Express doubt
o English you need: Gossip

218 Reading
o Are you romantic?
o My seven wonders
o In the news
o Culture: School mediators
o Culture: The first emperor
o Culture: Why gossip?

219 Writing
o My advice
o so and such
o My choice
o Linkers of reason
o A news article
o Time connectors

· Recoñecer e aplicar  produtivamente as diversas destrezas asociadas ás Unidades
didácticas:

220 Aplicar  técnicas  de  identificación  (sons,  palabras  e  números),  de  relación  e  de
asociación  (pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación
gráfica e pictórica).

221 Interaccionar  oralmente  en  situacións  reais  ou  simuladas  a  través  de  respostas
verbais e non verbais.

222 Aplicar  produtivamente  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos  lingüísticos
programados para a Unidade didáctica.

223 Producir textos orais mediante a participación activa en actividades individuais ou de
grupo.

224 Identificar  o  sentido  global  e  os  elementos  máis  significativos  de  textos  orais,
escritos e audiovisuais.

225 Desenvolver estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión oral.
226 Coñecer algúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde se fala a

lingua inglesa a través de diversos medios e das tecnoloxías da información e da
comunicación.

227 Recoñecer e aprender as formas de relación social na lingua inglesa.
228 Comprender as mensaxes procedentes do profesor,  doutros compañeiros ou dos

medios audiovisuais e informáticos utilizados.
229 Recoñecer  e  utilizar  conscientemente  os  mecanismos implicados na aprendizaxe

(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).



230 Valorar positivamente os comportamentos sociolingüísticos que facilitan as relacións
de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos, ton de voz,
etc.).

231 Valorar positivamente o inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo
exterior.

232 Participar de maneira crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
233 Expresar interese por coñecer o vocabulario e as estruturas lingüísticas necesarias

para expresar as necesidades elementais de comunicación.
234 Avaliar o propio progreso de forma oral e escrita.



2.  CONTIDOS E CONTIDOS MINIMOS

·

235 Bloque 1 [B1]: Escoitar, falar e conversar
236 Bloque 2 [B2]: Ler e escribir.
237 Bloque 3 [B3]: Coñecemento da lingua.
238 Bloque 4 [B4]: Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural.

· Expresións e fórmulas básicas da comunicación oral.
· Mecanismos de aprendizaxe para asegurar unha actitude positiva e a colaboración

cos outros alumnos e alumnas.
· Nocións básicas do inglés e o seu funcionamento no discurso.
· Rutinas, fórmulas básicas e expresións frecuentes.

CONTIDOS 
TERCEIRO TRIMESTRE

VOCABULARY
[B3]

·1 Sports  equipment:  Racket,  gloves,  bat,  stick,  goggles,  helmet,
knee pads, basket…

·2 Life  box:  Badges,  teddy  bear,  wallet,  bracelet,  mug,  autograph
book, school certificate, concert ticket, key ring, scarf…

·3 Film  genres:  Adventure,  musical,  animation,  science  fiction,
comedy, fantasy…

·4 Behind the camera:  Photography, soundtrack, cast,  the director,
special effects, script, costumes and make-up…

·5 Communication: Discuss, complain, explain, argue, shout, 
gossip, tell, whisper…(contido mínimo esixible)

·6 Sense verbs: Fresh, terrible, scared, delicious, excited, 
dangerous…(contido mínimo esixible)

GRAMMAR
[B3]

o1 Second conditional(contido mínimo esixible)

o2 should/shouldn’t(contido mínimo esixible)

o3 Second conditional for advice(contido mínimo esixible)

o4 First v. second conditional
o5 Passive: present and past(contido mínimo esixible)

o6 Passive: questions



o7 Past perfect(contido mínimo esixible)

o8 Past perfect: questions
o9 Reported speech(contido mínimo esixible)

o10 say and tell(contido mínimo esixible)

PRONUNCIATION
[B1]

o11 would/wouldn’t
o12 Intonation(contido mínimo esixible)

o13 Vowel sound: /ɜ/ː

LISTENING
[B1, B4]

o14 Help!
o15 Mysterious world
o16 Press conference

SPEAKING
[B1, B4]

o17 Do a questionnaire
o18 Give advice(contido mínimo esixible)

o19 Choose your favourite buildings
o20 An interview about a mystery
o21 Invent a news story
o22 Hold a press conference
o23 English you need: Be a mediator

o24 English you need: Express doubt(contido mínimo esixible)

o25 English you need: Gossip

READING
[B2; B4]

o26 Are you romantic?
o27 My seven wonders
o28 In the news
o29 Culture: School mediators
o30 Culture: The first emperor
o31 Culture: Why gossip?

WRITING
[B2; B4]

o32 My advice
o33 so and such(contido mínimo esixible)

o34 My choice
o35 Linkers of reason(contido mínimo esixible)

o36 A news article
o37 Time connectors(contido mínimo esixible)



239 Recoñecemento da estrutura de ENGLISH IN MOTION 4 e utilización dos diversos
elementos que se integran en cada un dos materiais.

240 Recoñecemento  e  aplicación  adecuada  das  diversas  intencións  comunicativas  e
funcións asociadas á Unidade didáctica.

241 Recoñecemento e aplicación produtiva das diversas destrezas asociadas á Unidade
didáctica 

242 Aprendizaxe e posta en práctica das estruturas gramaticais e contidos lingüísticos
programados.

243 Recoñecemento, produción e consolidación do vocabulario básico da Unidade.
244 Asociación entre pronuncia e escritura de vocábulos e expresións usuais.
245 Identificación,  recoñecemento  e  reprodución  dos  sons  programados  na  Unidade

didáctica, así como dos aspectos de ritmo, acentuación e entoación das palabras e
expresións estudadas. 

246 Identificación do sentido global e dos elementos máis significativos de textos orais,
escritos e audiovisuais.

247 Desenvolvemento de estratexias  básicas  para  apoiar  a  comprensión  e  expresión
oral.

248 Recoñecemento e utilización consciente dos mecanismos implicados na aprendizaxe
(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

249 Técnicas de identificación (sons, palabras e números), de relación e de asociación
(pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación  gráfica  e
pictórica).

250 Coñecemento dalgúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde se
fala a lingua inglesa a través de diversos medios e das tecnoloxías da información e
da comunicación.

251 Comprensión das mensaxes procedentes do profesor, doutros compañeiros ou dos
medios audiovisuais e informáticos utilizados.

252 Interacción oral en situacións reais ou simuladas a través de respostas verbais e non
verbais.

253 Recoñecemento e aprendizaxe das formas de relación social na lingua inglesa.
254 Produción de textos orais mediante a participación activa en actividades individuais

ou de grupo.
255 Tendencia a superar as dificultades que xurdan na comunicación oral, explotando as

estratexias de comunicación dispoñibles.
256 Toma de conciencia da capacidade para comprender globalmente unha mensaxe

sen necesidade de comprender todos e cada un dos elementos desta.
257 Uso  activo  de  vocabulario  relacionado  cos  diversos  campos  conceptuais  que  se

desenvolven na Unidade didáctica.
258 Utilización das fórmulas lingüísticas habituais de relación social.
259 Utilización dos mecanismos implicados na aprendizaxe (escoitar, falar, ler,  cantar,

representar, interpretar o contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en
grupo, escribir, etc.).

260 Valoración do inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo exterior.
261 Confianza na capacidade persoal para progresar.
262 Participación crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.



263 Interese  por  coñecer  o  vocabulario  e  as  estruturas  lingüísticas  necesarias  para
expresar as necesidades elementais de comunicación.

264 Valoración positiva dos comportamentos sociolingüísticos que facilitan as relacións
de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos, ton de voz,
etc.).

265 Avaliación do propio progreso de forma oral e escrita.



3. COMPETENCIAS BÁSICAS

As competencias básicas que se desenvolven a partir dos contidos deste trimestre son
as seguintes:

COMPETENCIAS UNIDADES

7ª 8ª 9ª

1. Lingüística* J J J

2. Matemática

3. Coñecemento e a
interacción co mundo

físico
J

4. Tratamento da
información e

competencia dixital 
J

5. Social e cidadá J J J

6. Cultural e artística J J

7. Aprender a aprender J J J

8. Autonomía e iniciativa
persoal J J J



4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

· Resposta  adecuada  ás  preguntas  e  aos  exercicios  das  diversas  actividades  de
avaliación relacionadas directamente coa adquisición e co dominio dos  obxectivos
didácticos das Unidades, tendo en conta os seguintes criterios de avaliación:

266 Recoñecer, comprender e producir mensaxes orais e escritas relacionadas
coas diversas intencións comunicativas e funcións (Objectives) desenvolvidas
nas Unidades didácticas.

267 Escribir, ler, recoñecer e producir as palabras e expresións (Vocabulary)
estudadas nas Unidades didácticas:

o Relationships
o Collocations with have, do and make
o Monuments
o Mysteries
o Newspapers
o Reporting verbs

268 Coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  contidos
lingüísticos (Grammar) estudados en cada Unidade didáctica:

o Second conditional
o should/shouldn’t
o Second conditional for advice
o First v. second conditional
o Passive: present and past
o Passive: questions
o Past perfect
o Past perfect: questions
o Reported speech
o say and tell

269 Recoñecer e pronunciar os sons programados (Pronunciation), así como
os  aspectos  de  ritmo,  acentuación  e  entoación  das  palabras  e  expresións
estudadas:

o would/wouldn’t
o Intonation
o Vowel sound: /ɜ/ː

270Recoñecer  e  aplicar  produtivamente  as  diversas  destrezas  asociadas  a  cada
Unidade didáctica:
271 Reading

o Are you romantic?
o My seven wonders
o In the news



o Culture: School mediators
o Culture: The first emperor
o Culture: Why gossip?

272 Writing
o My advice
o so and such
o My choice
o Linkers of reason
o A news article
o Time connectors

273 Listening
o Help!
o Mysterious world
o Press conference

274 Speaking
o Do a questionnaire
o Give advice
o Choose your favourite buildings
o An interview about a mystery
o Invent a news story
o Hold a press conference
o English you need: Be a mediator
o English you need: Express doubt
o English you need: Gossip

· Actitude receptiva, comportamento adecuado e valoración positiva das actividades
encomendadas:

275Utilización do coñecemento sobre o sistema lingüístico da lingua inglesa como
instrumento  de  autoaprendizaxe  e  de  autocorrección  das  producións  orais  e
escritas propias.

276 Identificación dos aspectos sociais, culturais e xeográficos propios dos países de
lingua inglesa, mostrando interese por coñecelos.

277Resolución das cuestións que se formulan nas diversas actividades, xa sexa de
maneira oral ou escrita.

278Presentación das producións escritas con precisión, claridade, corrección, orde e
limpeza.

279 Identificación, utilización e explicación das estratexias utilizadas para progresar
na aprendizaxe.

280Elaboración do Caderno escolar, no que se recollen as actividades e os traballos
de desenvolvemento de cada Unidade didáctica, que poden ser realizados tanto
na clase coma na casa.

281Comprensión da idea xeral  e das informacións específicas máis relevantes de
textos orais e escritos.

282Uso das tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información,
producir mensaxes e establecer relacións persoais, mostrando interese polo seu



uso.
283Comprobación dos acertos e erros persoais e utilización destes para a mellora do

propio proceso de aprendizaxe.
284Recoñecemento da diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
285Coidado dos materiais da clase e do Caderno escolar.
286 Interese  pola  mellora  da  competencia  comunicativa,  tanto  expresiva  coma

comprensiva, oral e escrita.
287Utilización adecuada das estratexias básicas para progresar na aprendizaxe.
288Respecto polo profesor e polos compañeiros da clase.
289Valoración  da  lingua  inglesa  como  instrumento  de  comunicación  con  outras

persoas e como ferramenta de aprendizaxe.
290 Interese polo traballo e aplicación a este, valorando o aprecio do alumno pola

correcta e precisa realización dos exercicios e actividades, así como o gusto pola
presentación dos traballos de maneira clara, ordenada, limpa e con ortografía
correcta.

291Respecto e valoración do uso doutras linguas.
292 Interese  e  curiosidade  por  aprender  e  progresar  na  lingua  inglesa  e  polas

persoas que falan esta lingua.
293Colaboración  cos  compañeiros  e  coas  compañeiras  para  levar  a  cabo  a

aprendizaxe de maneira cooperativa.
294Participación activa na clase.
295

9.A  avaliación  da  aprendizaxe  dos  alumons  será  continúa.Realizarase  valorando
aparticipación do alumno na clase,os traballos e actividades,tanto individuais como en
grupo.Nas  tres  avaliacións  realizaranse  probas  obxectivas  para  avaliar  o  grado  de
comprension dos contidos que van adquirindo os alumnos e que serán valorados de 1 a
10,sendo  necesario  un  5  para  obter  a  cualificación  positiva.Anota  se  distribuirá  da
seguinte forma:

    -As probas obxectivas terán un valor do 80% na nota final.

    -A actividade diaria na aula e a participación na clase terán un valor do 20% na nota
final

  Para obter unha cualificación positiva será necesario obter un 5 ou maís de 5.

PROGRAMACIÓN DE AULA

ÁREA DE INGLÉS



ENGLISH 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

CURSO CUARTO



LINGUA INGLESA

PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.  CURSO CUARTO.

UNIDADE DIDÁCTICA 0: Welcome.

temporalización: 1º trimestre. Tres semanas.

OBXECTIVOS

1.1. Obxectivos de ensinanza:

        utilizar adecuadamente os diversos elementos que se integran en cada un dos
materiais.
296 Motivar os alumnos e as alumnas do grupo ao inicio dunha nova etapa educativa,

determinando o  grao de adquisición que teñen das destrezas básicas  (Reading,
Writing,  Listening  e  Speaking)  e  a  súa  competencia  nas  diferentes  habilidades
lingüísticas  e  cognitivas,  así  como  sobre  os  seus  coñecementos  nas  categorías
Vocabulary, Grammar e Pronunciation.

297 Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas intencións comunicativas e funcións
(Objectives) asociadas á Unidade didáctica:

298 Vocabulary:
o Jobs at home
o Verbs for attitudes

299 Grammar:
o Present simple and past simple: questions
o Adverbs of frequency
o how much/how many
o Present simple v. present continuous

300 Speaking and Pronunciation:
o My generation
o Improve your learning
o Past simple of regular verbs

1.2. Obxectivos de aprendizaxe:

301 Recoñecer  e  producir  o  vocabulario  (Vocabulary)  programado  relacionado  cos



diversos campos conceptuais que se desenvolven na Unidade didáctica:
o Jobs at home
o Verbs for attitudes

302 Aprender,  coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos
lingüísticos (Grammar) programados na Unidade didáctica:

o Present simple and past simple: questions
o Adverbs of frequency
o how much/how many
o Present simple v. present continuous

303 Identificar,  recoñecer  e  reproducir  os  sons  (Pronunciation)  programados  na
Unidade didáctica (así  como os aspectos de ritmo, acentuación e entoación das
palabras e expresións estudadas):

o Past simple of regular verbs
304 Recoñecer e aplicar produtivamente as destrezas asociadas á Unidade didáctica:

305 Speaking:
o My generation
o Improve your learning

306 Aplicar  técnicas  de  identificación  (sons,  palabras  e  números),  de  relación  e  de
asociación  (pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación
gráfica e pictórica).

307 Interaccionar  oralmente  en  situacións  reais  ou  simuladas  a  través  de  respostas
verbais e non verbais.

308 Aplicar  produtivamente  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos  lingüísticos
programados para a Unidade didáctica.

309 Producir textos orais mediante a participación activa en actividades individuais ou de
grupo.

310 Identificar  o  sentido  global  e  os  elementos  máis  significativos  de  textos  orais,
escritos e audiovisuais.

311 Desenvolver estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión oral.
312 Coñecer algúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde se fala a

lingua inglesa a través de diversos medios e das tecnoloxías da información e da
comunicación.

313 Recoñecer e aprender as formas de relación social na lingua inglesa.
314 Comprender as mensaxes procedentes do profesor,  doutros compañeiros ou dos

medios audiovisuais e informáticos utilizados.
315 Recoñecer  e  utilizar  conscientemente  os  mecanismos implicados na aprendizaxe

(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

316 Valorar positivamente os comportamentos sociolingüísticos que facilitan as relacións
de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos, ton de voz,
etc.).

317 Valorar positivamente o inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo
exterior.

318 Participar de maneira crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
319 Expresar interese por coñecer o vocabulario e as estruturas lingüísticas necesarias

para expresar as necesidades elementais de comunicación.



320 Avaliar o propio progreso de forma oral e escrita.

CONTIDOS 

·
321 Bloque 1 [B1]: Escoitar, falar e conversar.
322 Bloque 2 [B2]: Ler e escribir.
323 Bloque 3 [B3]: Coñecemento da lingua.
324 Bloque 4 [B4]: Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural.

325 Objectives  [B1;  B2]:  Recoñecemento  e  aplicación  adecuada  das  diversas
intencións comunicativas e funcións asociadas á Unidade didáctica.

326 Vocabulary [B3, B4]: Recoñecemento e produción do vocabulario programado na
Unidade didáctica:

o Jobs at home
o Verbs for attitudes

327 Grammar  [B3]: Aprendizaxe  e  posta  en  práctica  das  estruturas  gramaticais  e
contidos lingüísticos programados na Unidade didáctica:

o Present simple and past simple: questions
o Adverbs of frequency
o how much/how many
o Present simple v. present continuous

328 Pronunciation  [B3]:  Identificación,  recoñecemento  e  reprodución  dos  sons
programados na Unidade didáctica (ritmo, acentuación e entoación das palabras e
expresións estudadas):

o Past simple of regular verbs

329 Recoñecemento e aplicación produtiva das destrezas asociadas á Unidade didáctica:
330 Speaking:

o My generation
o Improve your learning

331 Expresións e fórmulas básicas da comunicación oral.
332 Mecanismos de aprendizaxe para asegurar unha actitude positiva e a colaboración

cos outros alumnos e alumnas.
333 Nocións básicas do inglés e o seu funcionamento no discurso.
334 Rutinas, fórmulas básicas e expresións frecuentes.

335 Recoñecemento da estrutura de ENGLISH IN MOTION 4 e utilización dos diversos
elementos que se integran en cada un dos materiais.

336 Identificación do sentido global e dos elementos máis significativos de textos orais,
escritos e audiovisuais.

337 Recoñecemento, produción e consolidación do vocabulario básico.



338 Asociación entre pronuncia e escritura de vocábulos e expresións usuais.
339 Coñecemento e posta en práctica das estruturas gramaticais programadas.
340 Desenvolvemento de estratexias  básicas  para  apoiar  a  comprensión  e  expresión

oral.
341 Recoñecemento e utilización consciente dos mecanismos implicados na aprendizaxe

(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

342 Técnicas de identificación (sons, palabras e números), de relación e de asociación
(pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación  gráfica  e
pictórica).

343 Coñecemento dalgúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde se
fala a lingua inglesa a través de diversos medios e das tecnoloxías da información e
da comunicación.

344 Aplicación  produtiva  das  estruturas  gramaticais  e  lingüísticas  programadas  na
Unidade didáctica.

345 Comprensión das mensaxes procedentes do profesor, doutros compañeiros ou dos
medios audiovisuais e informáticos utilizados.

346 Interacción oral en situacións reais ou simuladas a través de respostas verbais e non
verbais.

347 Recoñecemento e aprendizaxe das formas de relación social na lingua inglesa.
348 Produción de textos orais mediante a participación activa en actividades individuais

ou de grupo.
349 Tendencia a superar as dificultades que xurdan na comunicación oral, explotando as

estratexias de comunicación dispoñibles.
350 Toma de conciencia da capacidade para comprender globalmente unha mensaxe

sen necesidade de comprender todos e cada un dos elementos desta.
351 Uso  activo  de  vocabulario  relacionado  cos  diversos  campos  conceptuais  que  se

desenvolven na Unidade didáctica.
352 Utilización das fórmulas lingüísticas habituais de relación social.
353 Utilización dos mecanismos implicados na aprendizaxe (escoitar, falar, ler,  cantar,

representar, interpretar o contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en
grupo, escribir, etc.).

354 Valoración do inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo exterior.
355 Confianza na capacidade persoal para progresar.
356 Participación crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
357 Interese  por  coñecer  o  vocabulario  e  as  estruturas  lingüísticas  necesarias  para

expresar as necesidades elementais de comunicación.
358 Valoración positiva dos comportamentos sociolingüísticos que facilitan as relacións

de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos, ton de voz,
etc.).

359 Avaliación do propio progreso de forma oral e escrita.

COMPETENCIAS BÁSICAS 



COMPETENCIA WELCOME

Social e cidadá 

·1 Os alumnos discuten as súas funcións e responsabilidades dentro
da familia. 

·2 Os alumnos exploran as súas actitudes ante a vida e sociedade. 

Aprender a aprender ·3 Os  alumnos  exploran  as  estratexias  de  aprendizaxe  do  inglés.

Iniciativa e Autonomía 
persoal

·4 Os alumnos comparten as estratexias de aprendizaxe e comparar
estilos de aprendizaxe persoal



METODOLOXÍA E RECURSOS 

PAUTAS METODOLÓXICAS DA UNIDADE

360 Presentación do curso e dos diversos materiais .

361 Realización progresiva e estruturada das actividades .

362 O desenvolvemento da Unidade ten un enfoque integrador, que achega o alumno
a situacións contextualizadas da súa propia experiencia ou dos seus coñecementos
previos, favorecendo todo tipo de aprendizaxes e actividades cognitivas, alternando
actividades  de  diversa  natureza  (predisposición,  observación,  comprensión,
expresión,  reflexión,  valoración,  creación,  aplicación,  investigación)  a  través  da
actuación  do  profesor (motivación,  explicacións,  exemplificacións,  preguntas  e
respostas, propostas de tarefas, etc.) e coa participación activa dos alumnos e
das alumnas.

363 No proceso de ensinanza-aprendizaxe favorecerase a  atención individualizada
aos  alumnos,  que  se  complementará  con  actividades  de  reforzo co  fin  de
recuperar  aqueles  obxectivos  e  contidos  básicos  non  consolidados  e  con
actividades de ampliación.

364 Os sistemas de agrupamento serán flexibles e adecuados ao tipo de actividades e
destrezas que se pretende desenvolver, incluíndo o gran grupo, o traballo individual,
os pequenos grupos e as parellas.

365 O  espazo  habitual  da  actividade  docente  é  a  aula,  e  poden  utilizarse  outros
espazos do centro escolar como a biblioteca, a aula de usos múltiples, a aula de
medios audiovisuais, a aula de informática ou de plástica.

366 Ao longo do proceso educativo estimularase os alumnos a través do emprego do
reforzo positivo, valorando e facendo explícitos os éxitos que vaia logrando cada
un deles.



RECURSOS
Unidade de entrada: WELCOME

IMPRESOS AUDIOVISUAIS E DIXITAIS

Ø1 Teacher’s Book: p. 16-21
Ø2 Student’s   Book:  p.  4  –  6;  Grammar

reference p. 91
Ø3 Workbook:  Vocabulary  p.  6;  Grammar

reference p. 4-5, Grammar p. 6-7; ; Word
list p. 202

Ø4 CD: Tracks 1.1 – 1.2
Ø5 My Portfolio: p. 11.

ACTIVIDADES

· Procurarase constatar, a través do intercambio de coñecementos previos, o grao de
adquisición que ten o alumnado do grupo das destrezas básicas (Reading, Writing,
Listening e Speaking) e a súa competencia nas diferentes habilidades lingüísticas e
cognitivas,  así  como  sobre  os  seus  coñecementos  nas  categorías Vocabulary,
Grammar e Pronunciation a través de diversas actividades.

· Mediante a avaliación da información obtida, procurarase adecuar a ensinanza ás
características e necesidades dos alumnos e das alumnas do grupo.

· Realización dun remuíño de ideas para que os alumnos expresen o que saben e o
que saben facer  sobre as  diversas intencións comunicativas,  funcións e contidos
programados na Unidade didáctica:

367 Vocabulary: Recoñecemento e produción do vocabulario programado na
Unidade didáctica:

o Jobs at home
o Verbs for attitudes

368 Grammar: Aprendizaxe e posta en práctica das estruturas gramaticais e
dos contidos lingüísticos programados na Unidade didáctica:

o Present simple and past simple: questions
o Adverbs of frequency
o how much/how many
o Present simple v. present continuous

369 Pronunciation:  Identificación, recoñecemento e reprodución dos sons
programados na Unidade didáctica, así como dos aspectos de ritmo, acentuación
e entoación das palabras e expresións estudadas:

o Past simple of regular verbs

370 Recoñecemento  e  aplicación  productiva  as  destrezas asociadas  á



Unidade didáctica:
· Speaking:

o My generation
o Improve your learning

· Presentación  dos  materiais  e  dos  recursos  didácticos  que  se  van  utilizar  no
desenvolvemento da Unidade.

· Realización  das  diversas  actividades  de  introdución  da  Unidade.  Motivarase  o
alumnado para que participe activamente e sen inhibicións.

AVALIACIÓN

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN

· Realización e estimación das diversas  actividades de avaliación que se recollen ao
longo da Programación da Unidade didáctica e que se integran no desenvolvemento
do proceso educativo:
· Exploración de coñecementos previos.
371 Valoración  das  diversas  actividades  programadas a  partir  dos

obxectivos didácticos e dos contidos que se desenvolveron na Unidade.
372 Valoración das diversas  actividades e exercicios (Reading, Grammar,

Vocabulary, Writing  e  Listening) de control e avaliación que permiten avaliar o
grao de progreso realizado polos alumnos á vez que o proceso de ensinanza e a
propia práctica docente realizadas na Unidade didáctica.

373 Valoración  das  Fichas  de  aplicación realizadas  co  fin  de  que  cada
alumno determine os logros conseguidos e as dificultades detectadas e para que
comprobe o que aprendeu ou necesita reforzar a través de diversas actividades,
que integran os contidos gramaticais e lingüísticos desenvolvidos.

374 Test:  Valoración das actividades e exercicios de reforzo e de ampliación
para o control e a avaliación do grao de progreso realizado polos alumnos á vez
que o proceso de ensinanza e a propia práctica docente realizadas na Unidade
didáctica.

· Cuberta dos instrumentos de avaliación:
· Ficha de rexistro personalizada, que recolle os resultados obtidos por cada

alumno e que integra a información obtida e a valoración desta

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

§ Procedementos:

· Observación sistemática do traballo e da participación e integración do alumno 
na clase.

· Intercambios orais: Preguntas e respostas na clase, diálogos, breves coloquios e
debates.

· Exercicios  específicos  asociados aos diversos  obxectivos  didácticos  e  contidos
programados na Unidade didáctica.



· Revisión, análise e comentario das actividades e traballos realizados, recollidos
no Caderno escolar e en exercicios específicos.

· Proba específica de avaliación da Unidade didáctica.
· Autoavaliación.
· Coavaliación.

Instrumentos:

· Ficha de rexistro personalizada, onde se anotan os resultados apreciados a partir
da observación, a análise de tarefas, as intervencións na clase e a corrección dos
exercicios e do Caderno escolar individual do alumno, que integra a información
obtida e a valoración desta.

· Probas orais.
· Producións e probas escritas, que incorporan os resultados obtidos nas diversas

actividades de avaliación que se integran no proceso educativo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

· Resposta  adecuada  ás  preguntas  e  aos  exercicios  das  diversas  actividades  de
avaliación relacionadas directamente coa adquisición e o dominio  dos  obxectivos
didácticos da Unidade, tendo en conta os seguintes criterios de avaliación:

375 Recoñecer, comprender e producir mensaxes orais e escritas relacionadas
coas diversas intencións comunicativas e funcións (Objectives) desenvolvidas
na Unidade didáctica.

376 Escribir, ler, recoñecer e producir as palabras e expresións (Vocabulary)
estudadas na Unidade didáctica:

o Jobs at home
o Verbs for attitudes

377 Coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  contidos
lingüísticos (Grammar) estudados na Unidade didáctica:

o Present simple and past simple: questions
o Adverbs of frequency
o how much/how many
o Present simple v. present continuous

378 Recoñecer e pronunciar os sons programados (Pronunciation), así como
os  aspectos  de  ritmo,  acentuación  e  entoación  das  palabras  e  expresións
estudadas:

o Past simple of regular verbs

379Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas destrezas asociadas á Unidade



didáctica:
380 Speaking:

o My generation
o Improve your learning

· Actitude receptiva, comportamento adecuado e valoración positiva das actividades
encomendadas:
· Comprensión da idea xeral  e das informacións específicas máis relevantes de

textos orais e escritos.
· Identificación dos aspectos sociais, culturais e xeográficos propios dos países de

lingua inglesa, mostrando interese por coñecelos.
· Elaboración do Caderno escolar, no que se recollen as actividades e os traballos

de desenvolvemento da Unidade didáctica, que poden ser realizados tanto na
clase coma na casa.

· Resolución das cuestións que se formulan nas diversas actividades, xa sexa de
maneira oral ou escrita.

· Presentación das producións escritas con precisión, claridade, corrección, orde e
limpeza.

· Interese  pola  mellora  da  competencia  comunicativa,  tanto  expresiva  coma
comprensiva, oral e escrita.

· Utilización adecuada das estratexias básicas para progresar na aprendizaxe.
· Respecto e valoración do uso doutras linguas.
· Recoñecemento da diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
· Valoración  da  lingua  inglesa  como  instrumento  de  comunicación  con  outras

persoas e como ferramenta de aprendizaxe.
· Interese  e  curiosidade  por  aprender  e  progresar  na  lingua  inglesa  e  polas

persoas que falan esta lingua.
· Colaboración  cos  compañeiros  e  coas  compañeiras  para  levar  a  cabo  a

aprendizaxe de maneira cooperativa.
· Participación activa na clase.
· Respecto polo profesor e polos compañeiros da clase.
· Interese polo traballo e aplicación a este, valorando o aprecio do alumno pola

correcta e precisa realización dos exercicios e das actividades, así como o gusto
pola  presentación  dos  traballos  de  maneira  clara,  ordenada,  limpa  e  con
ortografía correcta.

· Coidado dos materiais da clase e do Caderno escolar.



LINGUA INGLESA

PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.  CURSO CUARTO.

UNIDADE DIDÁCTICA 1: Performing arts

 temporalización: 1º trimestre. Catro semanas.

1.1.  OBXECTIVOS

OBXECTIVOS DE ENSINANZA

381  utilizar adecuadamente os diversos elementos que se integran en cada un dos
materiais.

382 Motivar os alumnos e as alumnas do grupo ao inicio dunha nova etapa educativa,
determinando o  grao de adquisición que teñen das destrezas básicas  (Reading,
Writing,  Listening  e  Speaking)  e  a  súa  competencia  nas  diferentes  habilidades
lingüísticas  e  cognitivas,  así  como  sobre  os  seus  coñecementos  nas  categorías
Vocabulary, Grammar e Pronunciation.

383 Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas intencións comunicativas e funcións
(Objectives) asociadas á Unidade didáctica:

384 Vocabulary:
o Performing arts
o Musical instruments

385 Grammar:
o like + -ing form
o Prepositions + -ing form
o Verbs of ambition + infinitive
o have to: present
o have to: past

386 Pronunciation:
o Dipthongs

387 Reading:
o The Brit School
o Young authors

388 Writing:
o My hobby
o Connectors



389 Listening: 
o Musicians

390 Speaking:
o Do an interview for a performing arts school
o Ask how someone learned to do something
o English you need: Be a critic



OBXECTIVOS DE ENSINANZA

391 Recoñecer  e  producir  o  vocabulario  (Vocabulary)  programado  relacionado  cos
diversos campos conceptuais que se desenvolven na Unidade didáctica:

o Performing arts
o Musical instruments

392 Aprender,  coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos
lingüísticos (Grammar) programados na Unidade didáctica:

o like + -ing form
o Prepositions + -ing form
o Verbs of ambition + infinitive
o have to: present
o have to: past

393 Identificar,  recoñecer  e  reproducir  os  sons  (Pronunciation)  programados  na
Unidade didáctica,  así  como os aspectos de ritmo, acentuación e entoación das
palabras e expresións estudadas:

o Dipthongs
394 Recoñecer  e  aplicar  produtivamente  as  diversas  destrezas  asociadas  á  Unidade

didáctica:
395 Listening: 

o Musicians
396 Speaking:

o Do an interview for a performing arts school
o Ask how someone learned to do something
o English you need: Be a critic

397 Reading:
o The Brit School
o Young authors

398 Writing:
o My hobby
o Connectors

399 Aplicar  técnicas  de  identificación  (sons,  palabras  e  números),  de  relación  e  de
asociación  (pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación
gráfica e pictórica).

400 Interaccionar  oralmente  en  situacións  reais  ou  simuladas  a  través  de  respostas
verbais e non verbais.

401 Aplicar  produtivamente  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos  lingüísticos
programados para a Unidade didáctica.

402 Producir textos orais mediante a participación activa en actividades individuais ou de
grupo.

403 Identificar  o  sentido  global  e  os  elementos  máis  significativos  de  textos  orais,
escritos e audiovisuais.

404 Desenvolver estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión oral.
405 Coñecer algúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde se fala a

lingua inglesa a través de diversos medios e das tecnoloxías da  información e da



comunicación.
406 Recoñecer e aprender as formas de relación social na lingua inglesa.
407 Comprender as mensaxes procedentes do profesor,  doutros compañeiros ou dos

medios audiovisuais e informáticos utilizados.
408 Recoñecer  e  utilizar  conscientemente  os  mecanismos implicados na aprendizaxe

(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

409 Valorar positivamente os comportamentos sociolingüísticos que facilitan as relacións
de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos, ton de voz,
etc.).

410 Valorar positivamente o inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo
exterior.

411 Participar de maneira crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
412 Expresar interese por coñecer o vocabulario e as estruturas lingüísticas necesarias

para expresar as necesidades elementais de comunicación.
413 Avaliar o propio progreso de forma oral e escrita.



1.2.  CONTIDOS 

·
414 Bloque 1 [B1]: Escoitar, falar e conversar.
415 Bloque 2 [B2]: Ler e escribir.
416 Bloque 3 [B3]: Coñecemento da lingua.
417 Bloque 4 [B4]: Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural.

CONTIDOS
UNIDADE 1: Performing arts

VOCABULARY
[B3]

Performing arts:  Dance – ballet, choreographer;  Music – conductor,
orchestra,  live  music;  Theatre  –  play,  playwright;  All  three  –  stage,
audience, audition, performance, rehearsal…

Musical  instruments:  Violin,  cello,  recorder,  double  bass,  trumpet,
accordion,  trombone,  saxophone,  clarinet,  tambourine,  steel  drums,
flute…

GRAMMAR
[B3]

o like + -ing form
o Prepositions + -ing form
o Verbs of ambition + infinitive
o have to: present
o have to: past

PRONUNCIATION
[B1]

o Dipthongs

LISTENING
[B1, B4]

o Musicians

SPEAKING
[B1, B4]

o Do an interview for a performing arts school
o Ask how someone learned to do something
o English you need: Be a critic

READING
[B2; B4]

o The Brit School
o Young authors



WRITING
[B2; B4]

o My hobby
o Connectors

418 Expresións e fórmulas básicas da comunicación oral.
419 Mecanismos de aprendizaxe para asegurar unha actitude positiva e a colaboración

cos outros alumnos e alumnas.
420 Nocións básicas do inglés e o seu funcionamento no discurso.
421 Rutinas, fórmulas básicas e expresións frecuentes.

422 Recoñecemento da estrutura de ENGLISH IN MOTION 4 e utilización dos diversos
elementos que se integran en cada un dos materiais.

423 Recoñecemento  e  aplicación  adecuada  das  diversas  intencións  comunicativas  e
funcións asociadas á Unidade didáctica.

424 Recoñecemento e aplicación productiva das diversas destrezas asociadas á Unidade
didáctica 

425 Aprendizaxe  e  posta  en  práctica  das  estruturas  gramaticais  e  dos  contidos
lingüísticos programados.

426 Recoñecemento, produción e consolidación do vocabulario básico da Unidade.
427 Asociación entre pronuncia e escritura de vocábulos e expresións usuais.
428 Identificación,  recoñecemento  e  reprodución  dos  sons  programados  na  Unidade

didáctica, así como dos aspectos de ritmo, acentuación e entoación das palabras e
expresións estudadas. 

429 Identificación do sentido global e dos elementos máis significativos de textos orais,
escritos e audiovisuais.

430 Desenvolvemento de estratexias  básicas  para  apoiar  a  comprensión  e  expresión
oral.

431 Recoñecemento e utilización consciente dos mecanismos implicados na aprendizaxe
(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

432 Técnicas de identificación (sons, palabras e números), de relación e de asociación
(pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación  gráfica  e
pictórica).

433 Coñecemento dalgúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde se
fala a lingua inglesa a través de diversos medios e das tecnoloxías da información e
da comunicación.

434 Comprensión das mensaxes procedentes do profesor, doutros compañeiros ou dos
medios audiovisuais e informáticos utilizados.

435 Interacción oral en situacións reais ou simuladas a través de respostas verbais e non
verbais.

436 Recoñecemento e aprendizaxe das formas de relación social na lingua inglesa.
437 Produción de textos orais mediante a participación activa en actividades individuais

ou de grupo.
438 Tendencia a superar as dificultades que xurdan na comunicación oral, explotando as

estratexias de comunicación dispoñibles.
439 Toma de conciencia da capacidade para comprender globalmente unha mensaxe

sen necesidade de comprender todos e cada un dos elementos desta.



440 Uso  activo  de  vocabulario  relacionado  cos  diversos  campos  conceptuais  que  se
desenvolven na Unidade didáctica.

441 Utilización das fórmulas lingüísticas habituais de relación social.
442 Utilización dos mecanismos implicados na aprendizaxe (escoitar, falar, ler,  cantar,

representar, interpretar o contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en
grupo, escribir, etc.).

443 Valoración do inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo exterior.
444 Confianza na capacidade persoal para progresar.
445 Participación crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
446 Interese  por  coñecer  o  vocabulario  e  as  estruturas  lingüísticas  necesarias  para

expresar as necesidades elementais de comunicación.
447 Valoración positiva dos comportamentos sociolingüísticos que facilitan as relacións

de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos, ton de voz,
etc.).

448 Avaliación do propio progreso de forma oral e escrita.

1.3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

COMPETENCIA UNIDADE 1: Performing arts

Social e cidadá 
·1 Os alumnos discuten gustos, preferencias e ambicións para o

futuro. 

Artística e cultural

·2 Os alumnos falan das artes escénicas. 

·3 Os alumnos aprenden sobre a Brit School for Performing Arts and
Technology. 

·4 Os alumnos aprenden sobre instrumentos musicais. 

·5 Os alumnos aprenden sobre autores noviños e o seu traballo.

Aprender a aprender 

·6 Os  alumnos  utilizan  estratexias  para  planear  os  seus  traballos
escritos.

·7 Os alumnos entrevistan os seus interlocutores sobre aprender a
facer algo.

·8 Os alumnos usan de maneira autónoma os medios ao seu alcance
para investigar sobre libros e os seus autores.

Autonomía e iniciativa ·9 Os  alumnos  utilizan  unha  linguaxe  que  poida  ser  transferida  a



persoal 
situacións da vida real.

·10 Os alumnos utilizan estratexias para avaliar e desenvolver os
seus traballos escritos.

* A Competencia Lingüística, pola propia natureza da materia, traballarase de forma
permanente ao longo de toda a unidade. 

1.4. METODOLOXÍA E RECURSOS 

449 Presentación do curso e dos diversos materiais.

450 Realización progresiva e estruturada das actividades .

451 O desenvolvemento  da  Unidade  ten  un  enfoque  integrador, que  achega  o
alumno  a  situacións  contextualizadas  da  súa  propia  experiencia  ou  dos  seus
coñecementos  previos,  favorecendo  todo  tipo  de  aprendizaxes  e  actividades
cognitivas, alternando actividades de diversa natureza (predisposición, observación,
comprensión, expresión, reflexión, valoración, creación, aplicación, investigación) a
través  da  actuación  do  profesor (motivación,  explicacións,  exemplificacións,
preguntas e respostas, propostas de tarefas, etc.) e coa participación activa dos
alumnos e das alumnas.

452 No proceso de ensinanza-aprendizaxe favorecerase a atención individualizada
aos  alumnos,  que  se  complementará  con  actividades  de  reforzo co  fin  de
recuperar aqueles obxectivos e contidos básicos non consolidados e con actividades
de ampliación.

453 Os  sistemas  de  agrupamento serán  flexibles  e  adecuados  ao  tipo  de
actividades  e  destrezas  que  se  pretende  desenvolver,  incluíndo  o  gran  grupo,  o
traballo individual, os pequenos grupos e as parellas.

454 O  espazo  habitual da actividade docente é a aula, e poden utilizarse outros
espazos do centro escolar como a biblioteca, a aula de usos múltiples, a aula de
medios audiovisuais, a aula de informática ou de plástica.

455 Ao longo do proceso educativo estimularase os alumnos a través do emprego do
reforzo positivo, valorando e facendo explícitos os éxitos que vaia logrando cada un
deles.



1.5. ACTIVIDADES

Na unidade trabállanse diferentes actividades dirixidas ao recoñecemento e aplicación
de: 

456 As  diversas  INTENCIÓNS  COMUNICATIVAS,  FUNCIÓNS  E  CONTIDOS
programados na Unidade didáctica:

457 Vocabulary: Recoñecemento e produción do vocabulario programado na
Unidade didáctica:

• Performing arts
• Musical instruments

458 Grammar: Aprendizaxe e posta en práctica das estruturas gramaticais e
contidos lingüísticos programados na Unidade didáctica:

• like + -ing form
• Prepositions + -ing form
• Verbs of ambition + infinitive
• have to: present
• have to: past

459 Pronunciation:  Identificación, recoñecemento e reprodución dos sons
programados na Unidade didáctica, así como dos aspectos de ritmo, acentuación
e entoación das palabras e expresións estudadas:

• Dipthongs

460 Recoñecer  e  aplicar  produtivamente  as  diversas  destrezas  asociadas  á  Unidade
didáctica:

461 Listening: 
o Musicians

462 Speaking:
o Do an interview for a performing arts school
o Ask how someone learned to do something
o English you need: Be a critic

463 Reading:
o The Brit School
o Young authors

464 Writing:
o My hobby
o Connectors





As actividades encóntranse distribuídas ao longo das diferentes seccións da unidade:

ACTIVIDADES 
UNIDADE 1: Performing arts

SECCIÓNS/temas RECURSOS

VOCABULARY 
o Performing arts
o Musical instruments

Student’s Book: p. 7, 10; Word list p. 103
Teacher’s Book: p. 22-23, 28, 29
Workbook Word list p. 11, Vocabulary p. 12 e 14
Class CD: tracks 1.3 e 1.5 
My Portfolio, p. 12

GRAMMAR
o like + -ing form
o Prepositions + -ing form
o Verbs of ambition + infinitive
o have to: present
o have to: past

Student’s Book: p. 9, 11; Grammar reference p. 92
Teacher’s Book: p. 26-27, 30-31
Workbook Grammar reference p. 8-9, Grammar p.
12 e 14

PRONUNCIATION
o Dipthongs

Student’s Book: p. 11
Teacher’s Book: p. 30-31
Class CD: track 1.7-1.8

READING
o The Brit School

Student’s Book: p. 8
Teacher’s Book: p. 24-25
Workbook Reading p. 16
Class CD: tracks 1.4 

LISTENING 
o Musicians

Student’s Book: p. 10
Teacher’s Book: p. 28, 29
Workbook Listening p. 17
Class CD: tracks 1.6

CULTURE
o Young authors

Student’s Book: p. 12
Teacher’s Book: p. 32-33
Class CD: tracks 1.9

SPEAKING / ENGLISH YOU NEED
o Do an interview for a performing arts 

school
o Ask how someone learned to do 

something
o English you need: Be a critic

Student’s Book: p. 13; Word list p. 103
Teacher’s Book: p. 34-35
Workbook: Word list p. 11, English you need p. 17
Class CD: tracks 1.10-1.12 

WRITING
o My hobby

Student’s Book: p. 14
Teacher’s Book: p. 36-37



o Connectors Workbook Writing p. 18
My Portfolio, p. 13
Website: My webpage

1.6. AVALIACIÓN

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN

· Realización e estimación das diversas  actividades de avaliación que se recollen ao
longo da Programación da Unidade didáctica e que se integran no desenvolvemento
do proceso educativo:
· Exploración de coñecementos previos.
465 Valoración  das  diversas  actividades  programadas a  partir  dos

obxectivos didácticos e dos contidos que se desenvolveron na Unidade.
466 Valoración  das  diversas  actividades  e  exercicios  de  control  e

avaliación  (Test) que  permiten  avaliar  o  grao  de  progreso  realizado  polos
alumnos á vez que o proceso de ensinanza e a propia práctica docente realizadas
na Unidade didáctica.

· Cuberta dos instrumentos de avaliación:
· Ficha de rexistro personalizada, que recolle os resultados obtidos por cada

alumno e que integra a información obtida e a valoración desta.
· Rexistro  de  avaliación  (Assessment  Record),  realizado  polo  profesor,  que

indica  para  cada  un  dos  alumnos  o  logro  dos  criterios  de  avaliación
programados.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

§ Procedementos:

· Observación sistemática do traballo e da participación e integración do alumno 
na clase.

· Intercambios orais: Preguntas e respostas na clase, diálogos, breves coloquios e
debates.

· Exercicios  específicos  asociados aos diversos  obxectivos  didácticos  e  contidos
programados na Unidade didáctica.

· Revisión,  análise  e  comentario  das  actividades  e  dos  traballos  realizados,
recollidos no Caderno escolar e en exercicios específicos.

· Proba específica de avaliación da Unidade didáctica.
· Autoavaliación.
· Coavaliación.

§ Instrumentos:

· Ficha de rexistro personalizada, onde se anotan os resultados apreciados a partir
da observación, a análise de tarefas, as intervencións na clase e a corrección dos
exercicios e do Caderno escolar individual do alumno, que integra a información
obtida e a valoración desta.



· Probas orais.
· Producións e probas escritas, que incorporan os resultados obtidos nas diversas

actividades de avaliación que se integran no proceso educativo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

· Resposta  adecuada  ás  preguntas  e  aos  exercicios  das  diversas  actividades  de
avaliación relacionadas directamente coa adquisición e o dominio  dos  obxectivos
didácticos da Unidade, tendo en conta os seguintes criterios de avaliación:

467 Recoñecer, comprender e producir mensaxes orais e escritas relacionadas
coas diversas intencións comunicativas e funcións (Objectives) desenvolvidas
na Unidade didáctica.

468 Escribir, ler, recoñecer e producir as palabras e expresións (Vocabulary)
estudadas na Unidade didáctica:

o Performing arts
o Musical instruments

469 Coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos
lingüísticos (Grammar) estudados na Unidade didáctica:

o like + -ing form
o Prepositions + -ing form
o Verbs of ambition + infinitive
o have to: present
o have to: past

470 Recoñecer e pronunciar os sons programados (Pronunciation), así como
os  aspectos  de  ritmo,  acentuación  e  entoación  das  palabras  e  expresións
estudadas:

o Dipthongs

471Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas destrezas asociadas á Unidade
didáctica:

472 Listening: 
o Musicians

473 Speaking:
o Do an interview for a performing arts school
o Ask how someone learned to do something
o English you need: Be a critic



474 Reading:
o The Brit School
o Young authors

475 Writing:
o My hobby
o Connectors

· Actitude receptiva, comportamento adecuado e valoración positiva das actividades
encomendadas:
· Comprensión da idea xeral  e das informacións específicas máis relevantes de

textos orais e escritos.
· Identificación dos aspectos sociais, culturais e xeográficos propios dos países de

lingua inglesa, mostrando interese por coñecelos.
· Elaboración do Caderno escolar, no que se recollen as actividades e os traballos

de desenvolvemento da Unidade didáctica, que poden ser realizados tanto na
clase coma na casa.

· Resolución das cuestións que se formulan nas diversas actividades, xa sexa de
maneira oral ou escrita.

· Presentación das producións escritas con precisión, claridade, corrección, orde e
limpeza.

· Interese  pola  mellora  da  competencia  comunicativa,  tanto  expresiva  coma
comprensiva, oral e escrita.

· Utilización adecuada das estratexias básicas para progresar na aprendizaxe.
· Respecto e valoración do uso doutras linguas.
· Recoñecemento da diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
· Valoración  da  lingua  inglesa  como  instrumento  de  comunicación  con  outras

persoas e como ferramenta de aprendizaxe.
· Interese  e  curiosidade  por  aprender  e  progresar  na  lingua  inglesa  e  polas

persoas que falan esta lingua.
· Colaboración  cos  compañeiros  e  coas  compañeiras  para  levar  a  cabo  a

aprendizaxe de maneira cooperativa.
· Participación activa na clase.
· Respecto polo profesor e polos compañeiros da clase.
· Interese polo traballo e aplicación a este, valorando o aprecio do alumno pola

correcta e precisa realización dos exercicios e actividades, así como o gusto pola
presentación dos traballos de maneira clara, ordenada, limpa e con ortografía
correcta.

· Coidado dos materiais da clase e do Caderno escolar.



LINGUA INGLESA

PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.  CURSO CUARTO.

UNIDADE DIDÁCTICA 2: Looking back

temporalización: 1º trimestre. Catro semanas.

2.1.  OBXECTIVOS

OBXECTIVOS DE ENSINANZA

476  utilizar adecuadamente os diversos elementos que se integran en cada un dos
materiais.

477 Motivar os alumnos e as alumnas do grupo ao inicio dunha nova etapa educativa,
determinando o  grao de adquisición que teñen das destrezas básicas  (Reading,
Writing,  Listening  e  Speaking)  e  a  súa  competencia  nas  diferentes  habilidades
lingüísticas  e  cognitivas,  así  como  sobre  os  seus  coñecementos  nas  categorías
Vocabulary, Grammar e Pronunciation.

478 Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas intencións comunicativas e funcións
(Objectives) asociadas á Unidade didáctica:

479 Vocabulary:
o Places in a village
o Materials

480 Grammar:
o Past simple v. past continuous
o used to
o used to: questions

481 Pronunciation:
o used to

482 Reading:
o Ghost tour
o Teenage blues

483 Writing:
o My opinion
o Adverbs

484 Listening: 
o In the attic



485 Speaking:
o Tell a ghost story
o Ask about the past
o English you need: Ask permission

OBXECTIVOS DE ENSINANZA

486 Recoñecer  e  producir  o  vocabulario  (Vocabulary)  programado  relacionado  cos
diversos campos conceptuais que se desenvolven na Unidade didáctica:

o Places in a village
o Materials

487 Aprender,  coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos
lingüísticos (Grammar) programados na Unidade didáctica:

o Past simple v. past continuous
o used to
o used to: questions

488 Identificar,  recoñecer  e  reproducir  os  sons  (Pronunciation)  programados  na
Unidade didáctica,  así  como os aspectos de ritmo, acentuación e entoación das
palabras e expresións estudadas:

o used to
489 Recoñecer  e  aplicar  produtivamente  as  diversas  destrezas  asociadas  á  Unidade

didáctica:
490 Reading:

o Ghost tour
o Teenage blues

491 Writing:
o My opinion
o Adverbs

492 Listening: 
o In the attic

493 Speaking:
o Tell a ghost story
o Ask about the past
o English you need: Ask permission

494 Aplicar  técnicas  de  identificación  (sons,  palabras  e  números),  de  relación  e  de
asociación  (pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación
gráfica e pictórica).

495 Interaccionar  oralmente  en  situacións  reais  ou  simuladas  a  través  de  respostas
verbais e non verbais.

496 Aplicar  produtivamente  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos  lingüísticos
programados para a Unidade didáctica.

497 Producir textos orais mediante a participación activa en actividades individuais ou de
grupo.

498 Identificar  o  sentido  global  e  os  elementos  máis  significativos  de  textos  orais,
escritos e audiovisuais.



499 Desenvolver estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión oral.
500 Coñecer algúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde se fala a

lingua inglesa a través de diversos medios e das tecnoloxías da información e da
comunicación.

501 Recoñecer e aprender as formas de relación social na lingua inglesa.
502 Comprender as mensaxes procedentes do profesor,  doutros compañeiros ou dos

medios audiovisuais e informáticos utilizados.
503 Recoñecer  e  utilizar  conscientemente  os  mecanismos implicados na aprendizaxe

(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

504 Valorar positivamente os comportamentos sociolingüísticos que facilitan as relacións
de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos, ton de voz,
etc.).

505 Valorar positivamente o inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo
exterior.

506 Participar de maneira crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
507 Expresar interese por coñecer o vocabulario e as estruturas lingüísticas necesarias

para expresar as necesidades elementais de comunicación.
508 Avaliar o propio progreso de forma oral e escrita.

2.2.  CONTIDOS 

·
509 Bloque 1 [B1]: Escoitar, falar e conversar.
510 Bloque 2 [B2]: Ler e escribir.
511Bloque 3 [B3]: Coñecemento da lingua.
512 Bloque 4 [B4]: Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural.

CONTIDOS
UNIDADE 2: Looking back

VOCABULARY
[B3]

Places in a village: signpost, bridge, crossroads, stream, Wood, field, gate,
path, hill, farmhouse, fence, church…

Materials: glass, leather, metal, plastic, silk, silver, wooden,  woollen…

GRAMMAR
[B3]

o Past simple v. past continuous
o used to
o used to: questions

PRONUNCIATION
[B1]

o used to



LISTENING
[B1, B4]

o In the attic

SPEAKING
[B1, B4]

o Tell a ghost story
o Ask about the past
o English you need: Ask permission

READING
[B2; B4]

o Ghost tour
o Teenage blues

WRITING
[B2; B4]

o My opinion
o Adverbs



513 Expresións e fórmulas básicas da comunicación oral.
514 Mecanismos de aprendizaxe para asegurar unha actitude positiva e a colaboración

cos outros alumnos e alumnas.
515 Nocións básicas do inglés e o seu funcionamento no discurso.
516 Rutinas, fórmulas básicas e expresións frecuentes.

517 Recoñecemento da estrutura de ENGLISH IN MOTION 4 e utilización dos diversos
elementos que se integran en cada un dos materiais.

518 Recoñecemento  e  aplicación  adecuada  das  diversas  intencións  comunicativas  e
funcións asociadas á Unidade didáctica.

519 Recoñecemento e aplicación produtiva das diversas destrezas asociadas á Unidade
didáctica 

520 Aprendizaxe  e  posta  en  práctica  das  estruturas  gramaticais  e  dos  contidos
lingüísticos programados.

521 Recoñecemento, produción e consolidación do vocabulario básico da Unidade.
522 Asociación entre pronuncia e escritura de vocábulos e expresións usuais.
523 Identificación,  recoñecemento  e  reprodución  dos  sons  programados  na  Unidade

didáctica, así como dos aspectos de ritmo, acentuación e entoación das palabras e
expresións estudadas. 

524 Identificación do sentido global e dos elementos máis significativos de textos orais,
escritos e audiovisuais.

525 Desenvolvemento de estratexias  básicas  para  apoiar  a  comprensión  e  expresión
oral.

526 Recoñecemento e utilización consciente dos mecanismos implicados na aprendizaxe
(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

527 Técnicas de identificación (sons, palabras e números), de relación e de asociación
(pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación  gráfica  e
pictórica).

528 Coñecemento dalgúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde se
fala a lingua inglesa a través de diversos medios e das tecnoloxías da información e
da comunicación.

529 Comprensión das mensaxes procedentes do profesor, doutros compañeiros ou dos
medios audiovisuais e informáticos utilizados.

530 Interacción oral en situacións reais ou simuladas a través de respostas verbais e non
verbais.

531 Recoñecemento e aprendizaxe das formas de relación social na lingua inglesa.
532 Produción de textos orais mediante a participación activa en actividades individuais

ou de grupo.
533 Tendencia a superar as dificultades que xurdan na comunicación oral, explotando as

estratexias de comunicación dispoñibles.
534 Toma de conciencia da capacidade para comprender globalmente unha mensaxe

sen necesidade de comprender todos e cada un dos elementos desta.
535 Uso  activo  de  vocabulario  relacionado  cos  diversos  campos  conceptuais  que  se

desenvolven na Unidade didáctica.
536 Utilización das fórmulas lingüísticas habituais de relación social.
537 Utilización dos mecanismos implicados na aprendizaxe (escoitar, falar, ler,  cantar,



representar, interpretar o contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en
grupo, escribir, etc.).

538 Valoración do inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo exterior.
539 Confianza na capacidade persoal para progresar.
540 Participación crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
541 Interese  por  coñecer  o  vocabulario  e  as  estruturas  lingüísticas  necesarias  para

expresar as necesidades elementais de comunicación.
542 Valoración positiva dos comportamentos sociolingüísticos que facilitan as relacións

de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos, ton de voz,
etc.).

543 Avaliación do propio progreso de forma oral e escrita.

2.3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

COMPETENCIA UNIDADE 2: Looking back

Interacción co medio 
físico

·1 Os alumnos usan o vocabulario para describir os materiais cos que
se fan as cousas. 

·2 Os alumnos describen unha ruta desde un plano dunha vila. 

Social e cidadá 

·3 Os  alumnos  utilizan  unha  linguaxe  que  poida  ser  transferida  a
situacións da vida real.

·4 Os alumnos seguen instrucións para chegar a un destino. 
·5 Os alumnos discuten as cousas que adoitaban facer  cando eran

nenos.  

Cultural e artística

·6 Os alumnos escriben as súas propias historias de fantasmas. 
·7 Os  alumnos  aprenden  sobre  a  vida  de  adolescentes  nos  anos

corenta.

Aprender a aprender 

·8 Os alumnos exploran as historias de fantasmas. 
·9 Os alumnos de maneira autónoma usan os medios ao seu alcance

para investigar a moda dos anos corenta. 
·10 Os alumnos utilizan estratexias para planear os seus traballos

escritos.

Autonomía e iniciativa 
persoal 

·11 Os alumnos utilizan estratexias para avaliar e  desenvolver os
seus traballos escritos.

* A Competencia Lingüística, pola propia natureza da materia, traballarase de forma



permanente ao longo de toda a unidade. 



2.4. METODOLOXÍA E RECURSOS 

PAUTAS METODOLÓXICAS DA UNIDADE

544 Presentación da Unidade didáctica.

545 Realización progresiva e estruturada das actividades .

546 O  desenvolvemento  da  Unidade  ten  un  enfoque  integrador, que  achega  o
alumno  a  situacións  contextualizadas  da  súa  propia  experiencia  ou  dos  seus
coñecementos  previos,  favorecendo  todo  tipo  de  aprendizaxes  e  actividades
cognitivas,  alternando  actividades  de  diversa  natureza  (predisposición,
observación,  comprensión,  expresión,  reflexión,  valoración,  creación,  aplicación,
investigación)  a  través  da  actuación  do  profesor (motivación,  explicacións,
exemplificacións,  preguntas  e  respostas,  propostas  de  tarefas,  etc.)  e  coa
participación activa dos alumnos e das alumnas.

547 No proceso de ensinanza-aprendizaxe favorecerase a  atención individualizada
aos  alumnos,  que  se  complementará  con  actividades  de  reforzo co  fin  de
recuperar  aqueles  obxectivos  e  contidos  básicos  non  consolidados  e  con
actividades de ampliación.

548 Os sistemas de agrupamento serán flexibles e adecuados ao tipo de actividades
e  destrezas  que  se  pretende  desenvolver,  incluíndo  o  gran  grupo,  o  traballo
individual, os pequenos grupos e as parellas.

549 O  espazo  habitual  da  actividade  docente  é  a  aula,  e  poden utilizarse  outros
espazos do centro escolar como a biblioteca, a aula de usos múltiples, a aula de
medios audiovisuais, a aula de informática ou de plástica.

550 Ao longo do proceso educativo estimularase os alumnos a través do emprego do
reforzo positivo, valorando e facendo explícitos os éxitos que vaia logrando cada
un deles.



2.5. ACTIVIDADES

Na unidade trabállanse diferentes actividades dirixidas ao recoñecemento e aplicación
de: 

551 As  diversas  INTENCIÓNS  COMUNICATIVAS,  FUNCIÓNS  E  CONTIDOS
programados na Unidade didáctica:

552 Vocabulary: Recoñecemento e produción do vocabulario programado na
Unidade didáctica:

• Places in a village
• Materials

553 Grammar: Aprendizaxe e posta en práctica das estruturas gramaticais e
contidos lingüísticos programados na Unidade didáctica:

• Past simple v. past continuous
• used to
• used to: questions

554 Pronunciation:  Identificación, recoñecemento e reprodución dos sons
programados na Unidade didáctica, así como dos aspectos de ritmo, acentuación
e entoación das palabras e expresións estudadas:

• used to

555 As diversas DESTREZAS asociadas á Unidade didáctica:

556 Reading:
o Ghost tour
o Teenage blues

557 Writing:
o My opinion
o Adverbs

558 Listening: 
o In the attic

559 Speaking:
o Tell a ghost story
o Ask about the past
o English you need: Ask permission



As actividades encóntranse distribuídas ao longo das diferentes seccións da unidade:

ACTIVIDADES 
UNIDADE 2: Looking back

SECCIÓNS/temas RECURSOS

VOCABULARY 
• Places in a village
• Materials

Student’s Book: p. 15, 18; Word list p. 103-104
Teacher’s Book: p. 38-39, 44-45
Workbook: Word list p. 22-23, Vocabulary p. 24 e
26
Class CD: tracks 1.13-.14 e 1.18-1.19
My portfolio, p. 14 

GRAMMAR
• Past simple v. past continuous
• used to
• used to: questions

Student’s Book: p. 17, 19; Grammar reference p. 
93-94
Teacher’s Book: p. 42-43, 46-47
Workbook: Grammar reference p. 20-21, Grammar
p. 24 e 26
Class CD: track 1.16-1.17, 1.21

PRONUNCIATION
• used to

Student’s Book: p. 19
Teacher’s Book: p. 42-43
Class CD: track 1.22

READING
o Ghost tour

Student’s Book: p. 16
Teacher’s Book: p. 40-41
Workbook: Reading p. 28
Class CD: tracks 1.15 

LISTENING 
o In the attic

Student’s Book: p. 18
Teacher’s Book: p. 44-45
Workbook: Listening p. 29
Class CD: tracks 1.20

CULTURE
o Teenage blues

Student’s Book: p. 20
Teacher’s Book: p. 48-49
Class CD: tracks 1.23

SPEAKING / ENGLISH YOU NEED
o Tell a ghost story
o Ask about the past
o English you need: Ask permission

Student’s Book: p. 21; Word list p. 104
Teacher’s Book: p. 50-51
Workbook: Word list p. 23, English you need, p. 29
Class CD: tracks 1.24-1.25

WRITING
o My opinion
o Adverbs

Student’s Book: p. 22
Teacher’s Book: p. 52-53
Workbook: Writing p. 30



My Portfolio, p. 15
Website: My webpage



2.6. AVALIACIÓN

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN

· Realización e estimación das diversas  actividades de avaliación que se recollen ao
longo da Programación da Unidade didáctica e que se integran no desenvolvemento
do proceso educativo:
· Exploración de coñecementos previos.
560 Valoración  das  diversas  actividades  programadas a  partir  dos

obxectivos didácticos e dos contidos que se desenvolveron na Unidade.
561 Valoración  das  diversas  actividades  e  exercicios  de  control  e

avaliación  (Test) que  permiten  avaliar  o  grao  de  progreso  realizado  polos
alumnos á vez que o proceso de ensinanza e a propia práctica docente realizadas
na Unidade didáctica.

· Cuberta dos instrumentos de avaliación:
· Ficha de rexistro personalizada, que recolle os resultados obtidos por cada

alumno e que integra a información obtida e a valoración desta.
· Rexistro  de  avaliación  (Assessment  Record),  realizado  polo  profesor,  que

indica  para  cada  un  dos  alumnos  o  logro  dos  criterios  de  avaliación
programados.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

§ Procedementos:

· Observación sistemática do traballo e da participación e integración do alumno 
na clase.

· Intercambios orais: Preguntas e respostas na clase, diálogos, breves coloquios e
debates.

· Exercicios  específicos  asociados aos diversos  obxectivos  didácticos  e  contidos
programados na Unidade didáctica.

· Revisión, análise e comentario das actividades e traballos realizados, recollidos
no Caderno escolar e en exercicios específicos.

· Proba específica de avaliación da Unidade didáctica.
· Autoavaliación.
· Coavaliación.

§ Instrumentos:

· Ficha de rexistro personalizada, onde se anotan os resultados apreciados a partir
da observación, a análise de tarefas, as intervencións na clase e a corrección dos
exercicios e do Caderno escolar individual do alumno, que integra a información
obtida e a valoración desta.

· Probas orais.
· Producións e probas escritas, que incorporan os resultados obtidos nas diversas

actividades de avaliación que se integran no proceso educativo.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN

· Resposta  adecuada  ás  preguntas  e  aos  exercicios  das  diversas  actividades  de
avaliación relacionadas directamente coa adquisición e co dominio dos  obxectivos
didácticos da Unidade, tendo en conta os seguintes criterios de avaliación:
562 Recoñecer, comprender e producir mensaxes orais e escritas relacionadas

coas diversas intencións comunicativas e funcións (Objectives) desenvolvidas
na Unidade didáctica.

563 Escribir, ler, recoñecer e producir as palabras e expresións (Vocabulary)
estudadas na Unidade didáctica:

o Places in a village
o Materials

564 Coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  contidos
lingüísticos (Grammar) estudados na Unidade didáctica:

o Past simple v. past continuous
o used to
o used to: questions

565 Recoñecer e pronunciar os sons programados (Pronunciation), así como
os  aspectos  de  ritmo,  acentuación  e  entoación  das  palabras  e  expresións
estudadas:

o used to
566Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas destrezas asociadas á Unidade

didáctica:
567 Reading:

o Ghost tour
o Teenage blues

568 Writing:
o My opinion
o Adverbs

569 Listening: 
o In the attic

570 Speaking:
o Tell a ghost story
o Ask about the past
o English you need: Ask permission

· Actitude receptiva, comportamento adecuado e valoración positiva das actividades
encomendadas:
· Comprensión da idea xeral  e das informacións específicas máis relevantes de

textos orais e escritos.
· Identificación dos aspectos sociais, culturais e xeográficos propios dos países de

lingua inglesa, mostrando interese por coñecelos.
· Elaboración do Caderno escolar, no que se recollen as actividades e os traballos



de desenvolvemento da Unidade didáctica, que poden ser realizados tanto na
clase coma na  casa.

· Resolución das cuestións que se formulan nas diversas actividades, xa sexa de
maneira oral ou escrita.

· Presentación das producións escritas con precisión, claridade, corrección, orde e
limpeza.

· Interese  pola  mellora  da  competencia  comunicativa,  tanto  expresiva  coma
comprensiva, oral e escrita.

· Utilización adecuada das estratexias básicas para progresar na aprendizaxe.
· Respecto e valoración do uso doutras linguas.
· Recoñecemento da diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
· Valoración  da  lingua  inglesa  como  instrumento  de  comunicación  con  outras

persoas e como ferramenta de aprendizaxe.
· Interese  e  curiosidade  por  aprender  e  progresar  na  lingua  inglesa  e  polas

persoas que falan esta lingua.
· Colaboración  cos  compañeiros  e  coas  compañeiras  para  levar  a  cabo  a

aprendizaxe de maneira cooperativa.
· Participación activa na clase.
· Respecto polo profesor e polos compañeiros da clase.
· Interese polo traballo e aplicación a este, valorando o aprecio do alumno pola

correcta e precisa realización dos exercicios e das actividades, así como o gusto
pola  presentación  dos  traballos  de  maneira  clara,  ordenada,  limpa  e  con
ortografía correcta.

· Coidado dos materiais da clase e do Caderno escolar.



LINGUA INGLESA

PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.  CURSO CUARTO.

UNIDADE DIDÁCTICA 3: On the road

 temporalización: 1º trimestre. Catro semanas.

3.1.  OBXECTIVOS

OBXECTIVOS DE ENSINANZA

      utilizar adecuadamente os diversos elementos que se integran en cada un dos
materiais.
571 Motivar os alumnos e as alumnas do grupo ao inicio dunha nova etapa educativa,

determinando o  grao de adquisición que teñen das destrezas básicas  (Reading,
Writing,  Listening  e  Speaking)  e  a  súa  competencia  nas  diferentes  habilidades
lingüísticas  e  cognitivas,  así  como  sobre  os  seus  coñecementos  nas  categorías
Vocabulary, Grammar e Pronunciation.

572 Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas intencións comunicativas e funcións
(Objectives) asociadas á Unidade didáctica:

573 Vocabulary
o Travel
o British v. American English

574 Grammar
o Present perfect with just
o already and yet
o Present perfect with for/since

575 Pronunciation
o Vowel sound: /ɔ/ː

576 Listening
o Transatlantic

577 Speaking
o Find out what people have done
o Interview a tourist
o English you need: Apologize

578 Reading
o Cross-country USA
o Culture: Tom Sawyer



579 Writing
o My news
o Informal expressions

OBXECTIVOS DE ENSINANZA

580 Recoñecer  e  producir  o  vocabulario  (Vocabulary)  programado  relacionado  cos
diversos campos conceptuais que se desenvolven na Unidade didáctica:

o Travel
o British v. American English

581 Aprender,  coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  contidos
lingüísticos (Grammar) programados na Unidade didáctica:

o Present perfect with just
o already and yet
o Present perfect with for/since

582 Identificar,  recoñecer  e  reproducir  os  sons  (Pronunciation)  programados  na
Unidade didáctica,  así  como os aspectos de ritmo, acentuación e entoación das
palabras e expresións estudadas:

o Vowel sound: /ɔ/ː

583 Recoñecer  e  aplicar  produtivamente  as  diversas  destrezas  asociadas  á  Unidade
didáctica:

584 Listening
o Transatlantic

585 Speaking
o Find out what people have done
o Interview a tourist
o English you need: Apologize

586 Reading
o Cross-country USA
o Culture: Tom Sawyer

587 Writing
o My news
o Informal expressions

588 Aplicar  técnicas  de  identificación  (sons,  palabras  e  números),  de  relación  e  de
asociación  (pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación
gráfica e pictórica).

589 Interaccionar  oralmente  en  situacións  reais  ou  simuladas  a  través  de  respostas
verbais e non verbais.

590 Aplicar  produtivamente  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos  lingüísticos
programados para a Unidade didáctica.

591 Producir textos orais mediante a participación activa en actividades individuais ou de



grupo.
592 Identificar  o  sentido  global  e  os  elementos  máis  significativos  de  textos  orais,

escritos e audiovisuais.
593 Desenvolver estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión oral.
594 Coñecer algúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde se fala a

lingua inglesa a través de diversos medios e das tecnoloxías da información e da
comunicación.

595 Recoñecer e aprender as formas de relación social na lingua inglesa.
596 Comprender as mensaxes procedentes do profesor,  doutros compañeiros ou dos

medios audiovisuais e informáticos utilizados.
597 Recoñecer  e  utilizar  conscientemente  os  mecanismos implicados na aprendizaxe

(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

598 Valorar positivamente os comportamentos sociolingüísticos que facilitan as relacións
de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos, ton de voz,
etc.).

599 Valorar positivamente o inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo
exterior.

600 Participar de maneira crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
601 Expresar interese por coñecer o vocabulario e as estruturas lingüísticas necesarias

para expresar as necesidades elementais de comunicación.
602 Avaliar o propio progreso de forma oral e escrita.



3.2.  CONTIDOS 

603 Bloque 1 [B1]: Escoitar, falar e conversar.
604 Bloque 2 [B2]: Ler e escribir.
605 Bloque 3 [B3]: Coñecemento da lingua.
606 Bloque 4 [B4]: Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural.

CONTIDOS
UNIDADE 3: On the road

VOCABULARY
[B3]

Travel: plan a route, book a ticket, pack a rucksack / pack a backpack, set
off  on a journey,  hire  a bike,  go sightseeing,  go hiking,  stay at  a youth
hostel…

British v. American English: film – movie; football – soccer; ground fl oor
– first  floor;  holiday –  vacation;  lift  –  elevator;  petrol  –  gas;  rubbish  –
garbage;  trainers  –  sneakers;  trousers  –  pants;  underground  –  subway;
pavement – sidewalk; mobile – cell phone

GRAMMAR
[B3]

o Present perfect with just
o already and yet
o Present perfect with for/since

PRONUNCIATION
[B1]

o Vowel sound: /ɔ/ː

LISTENING
[B1, B4]

o Transatlantic

SPEAKING
[B1, B4]

o Find out what people have done
o Interview a tourist
o English you need: Apologize

READING
[B2; B4]

o Cross-country USA
o Culture: Tom Sawyer

WRITING o My news



[B2; B4] o Informal expressions



607 Expresións e fórmulas básicas da comunicación oral.
608 Mecanismos de aprendizaxe para asegurar unha actitude positiva e a colaboración

cos outros alumnos e alumnas.
609 Nocións básicas do inglés e o seu funcionamento no discurso.
610 Rutinas, fórmulas básicas e expresións frecuentes.

611 Recoñecemento da estrutura de ENGLISH IN MOTION 4 e utilización dos diversos
elementos que se integran en cada un dos materiais.

612 Recoñecemento  e  aplicación  adecuada  das  diversas  intencións  comunicativas  e
funcións asociadas á Unidade didáctica.

613 Recoñecemento e aplicación productiva das diversas destrezas asociadas á Unidade
didáctica 

614 Aprendizaxe e posta en práctica das estruturas gramaticais e contidos lingüísticos
programados.

615 Recoñecemento, produción e consolidación do vocabulario básico da Unidade.
616 Asociación entre pronuncia e escritura de vocábulos e expresións usuais.
617 Identificación,  recoñecemento  e  reprodución  dos  sons  programados  na  Unidade

didáctica, así como dos aspectos de ritmo, acentuación e entoación das palabras e
expresións estudadas. 

618 Identificación do sentido global e dos elementos máis significativos de textos orais,
escritos e audiovisuais.

619 Desenvolvemento de estratexias  básicas  para  apoiar  a  comprensión  e  expresión
oral.

620 Recoñecemento e utilización consciente dos mecanismos implicados na aprendizaxe
(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

621 Técnicas de identificación (sons, palabras e números), de relación e de asociación
(pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación  gráfica  e
pictórica).

622 Coñecemento dalgúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde se
fala a lingua inglesa a través de diversos medios e das tecnoloxías da información e
da comunicación.

623 Comprensión das mensaxes procedentes do profesor, doutros compañeiros ou dos
medios audiovisuais e informáticos utilizados.

624 Interacción oral en situacións reais ou simuladas a través de respostas verbais e non
verbais.

625 Recoñecemento e aprendizaxe das formas de relación social na lingua inglesa.
626 Produción de textos orais mediante a participación activa en actividades individuais

ou de grupo.
627 Tendencia a superar as dificultades que xurdan na comunicación oral, explotando as

estratexias de comunicación dispoñibles.
628 Toma de conciencia da capacidade para comprender globalmente unha mensaxe

sen necesidade de comprender todos e cada un dos elementos desta.
629 Uso  activo  de  vocabulario  relacionado  cos  diversos  campos  conceptuais  que  se

desenvolven na Unidade didáctica.
630 Utilización das fórmulas lingüísticas habituais de relación social.
631 Utilización dos mecanismos implicados na aprendizaxe (escoitar, falar, ler,  cantar,



representar, interpretar o contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en
grupo, escribir, etc.).

632 Valoración do inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo exterior.
633 Confianza na capacidade persoal para progresar.
634 Participación crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
635 Interese  por  coñecer  o  vocabulario  e  as  estruturas  lingüísticas  necesarias  para

expresar as necesidades elementais de comunicación.
636 Valoración positiva dos comportamentos sociolingüísticos que facilitan as relacións

de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos, ton de voz,
etc.).

637 Avaliación do propio progreso de forma oral e escrita.

3.3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

COMPETENCIA UNIDADE 3: On the road

Social e cidadá 
·1 Os  alumnos  usan  unha  linguaxe  que  poida  ser  transferida  a

situacións reais.

Cultural e artística

·2 Os alumnos aprenden sobre a xeografía dos Estados Unidos. 
·3 Os  alumnos  aprenden  algunhas  das  diferenzas  entre  o  inglés

británico e o inglés americano. 
·4 Os alumnos estudan un fragmento da novela “As aventuras de Tom

Sawyer” por Mark Twain. 

Aprender a aprender 
·5 Os  alumnos  utilizan  estratexias  para  planear  os  seus  traballos

escritos.

Autonomía e iniciativa 
persoal 

·6 Os alumnos falan de viaxes. 
·7 Os alumnos debaten experiencias de vida. 
·8 Os alumnos realizan unha entrevista a un turista. 
·9 Os  alumnos  utilizan  de  forma  autónoma  os  medios  de

comunicación  á  súa  disposición  para  investigar  a  xeografía  dos
Estados Unidos. 

·10 Os alumnos usan estratexias para avaliar e desenvolver o seu
propio traballo escrito.

* A Competencia Lingüística, pola propia natureza da materia, traballarase de forma
permanente ao longo de toda a unidade. 



3.4. METODOLOXÍA E RECURSOS 

PAUTAS METODOLÓXICAS DA UNIDADE

638 Presentación da Unidade didáctica.

639 Realización progresiva e estruturada das actividades .

640 O  desenvolvemento  da  Unidade  ten  un  enfoque  integrador, que  achega  o
alumno  a  situacións  contextualizadas  da  súa  propia  experiencia  ou  dos  seus
coñecementos  previos,  favorecendo  todo  tipo  de  aprendizaxes  e  actividades
cognitivas,  alternando  actividades  de  diversa  natureza  (predisposición,
observación,  comprensión,  expresión,  reflexión,  valoración,  creación,  aplicación,
investigación)  a  través  da  actuación  do  profesor (motivación,  explicacións,
exemplificacións,  preguntas  e  respostas,  propostas  de  tarefas,  etc.)  e  coa
participación activa dos alumnos e das alumnas.

641 No proceso de ensinanza-aprendizaxe favorecerase a  atención individualizada
aos  alumnos,  que  se  complementará  con  actividades  de  reforzo co  fin  de
recuperar  aqueles  obxectivos  e  contidos  básicos  non  consolidados  e  con
actividades de ampliación.

642 Os sistemas de agrupamento serán flexibles e adecuados ao tipo de actividades
e  destrezas  que  se  pretende  desenvolver,  incluíndo  o  gran  grupo,  o  traballo
individual, os pequenos grupos e as parellas.

643 O  espazo  habitual  da  actividade  docente  é  a  aula,  e  poden utilizarse  outros
espazos do centro escolar como a biblioteca, a aula de usos múltiples, a aula de
medios audiovisuais, a aula de informática ou de plástica.

644 Ao longo do proceso educativo estimularase os alumnos a través do emprego do
reforzo positivo, valorando e facendo explícitos os éxitos que vaia logrando cada
un deles.



 

3.5. ACTIVIDADES

Na unidade trabállanse diferentes actividades dirixidas ao recoñecemento e aplicación
de: 

645 As  diversas  INTENCIÓNS  COMUNICATIVAS,  FUNCIÓNS  E  CONTIDOS
programados na Unidade didáctica:

646 Vocabulary: Recoñecemento e produción do vocabulario programado na
Unidade didáctica:

• Travel
• British v. American English

647 Grammar: Aprendizaxe e posta en práctica das estruturas gramaticais e
contidos lingüísticos programados na Unidade didáctica:

• Present perfect with just
• already and yet
• Present perfect with for/since

648 Pronunciation:  Identificación, recoñecemento e reprodución dos sons
programados na Unidade didáctica, así como dos aspectos de ritmo, acentuación
e entoación das palabras e expresións estudadas:

• Vowel sound: /ɔ/ː

649 As diversas DESTREZAS asociadas á Unidade didáctica:

650 Listening
o Transatlantic

651 Speaking
o Find out what people have done
o Interview a tourist
o English you need: Apologize

652 Reading
o Cross-country USA
o Culture: Tom Sawyer

653 Writing
o My news
o Informal expressions



As actividades encóntranse distribuídas ao longo das diferentes seccións da unidade:

ACTIVIDADES 
UNIDADE 3: On the road

SECCIÓNS/temas RECURSOS

VOCABULARY 
o Travel
o British v. American English

Student’s Book: p. 22, 26; Word list p. 104
Teacher’s Book: p. 54-55, 60-61
Workbook Word list page 34, Vocabulary page 36 
Class CD: tracks 1.26, 1.30
My portfolio, p. 16 

GRAMMAR
o Present perfect with just
o already and yet
o Present perfect with for/since

Student’s  Book:  p.  25,  27;  Grammar  reference
page 95
Teacher’s Book: p. 58-59, 62-63
Workbook  Grammar  reference  page  32-33,
Grammar page 36 e 38
Class CD: track 1.32

PRONUNCIATION
o Vowel sound: /ɔ/ː

Student’s Book: p. 25
Teacher’s Book: p. 58-59
Class CD: track 1.28-1.29

READING
o Cross-country USA

Student’s Book: p. 24
Teacher’s Book: p. 56-57
Workbook Reading page 40
Class CD: track 1.27

LISTENING 
o Transatlantic

Student’s Book: p. 26
Teacher’s Book: p. 60-61
Workbook: Listening p. 41
Class CD: track 1.31

CULTURE
o Culture: Tom Sawyer

Student’s Book: p. 28
Teacher’s Book: p. 64-65
Class CD: track 1.33

SPEAKING / ENGLISH YOU NEED
o Find out what people have done
o Interview a tourist
o English you need: Apologize

Student’s Book: p. 29; Word list p. 105
Teacher’s Book: p. 66-67
Workbook: Word list p. 35, English you need p. 41
Class CD: tracks 1.34-1.35

WRITING
o My news
o Informal expressions

Student’s Book: p. 30
Teacher’s Book: p. 68-69
Workbook: Writing p. 42
My Portfolio, p. 17



Website: My webpage



3.6. AVALIACIÓN

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN

· Realización e estimación das diversas  actividades de avaliación que se recollen ao
longo da Programación da Unidade didáctica e que se integran no desenvolvemento
do proceso educativo:
· Exploración de coñecementos previos.
654 Valoración  das  diversas  actividades  programadas a  partir  dos

obxectivos didácticos e dos contidos que se desenvolveron na Unidade.
655 Valoración  das  diversas  actividades  e  exercicios  de  control  e

avaliación  (Test) que  permiten  avaliar  o  grao  de  progreso  realizado  polos
alumnos á vez que o proceso de ensinanza e a propia práctica docente realizadas
na Unidade didáctica.

· Cuberta dos instrumentos de avaliación:
· Ficha de rexistro personalizada, que recolle os resultados obtidos por cada

alumno e que integra a información obtida e a valoración desta.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

§ Procedementos:

· Observación sistemática do traballo e da participación e integración do alumno 
na clase.

· Intercambios orais: Preguntas e respostas na clase, diálogos, breves coloquios e
debates.

· Exercicios  específicos  asociados aos diversos  obxectivos  didácticos  e  contidos
programados na Unidade didáctica.

· Revisión,  análise  e  comentario  das  actividades  e  dos  traballos  realizados,
recollidos no Caderno escolar e en exercicios específicos.

· Proba específica de avaliación da Unidade didáctica.
· Autoavaliación.
· Coavaliación.

§ Instrumentos:

· Ficha de rexistro personalizada, onde se anotan os resultados apreciados a partir
da observación, a análise de tarefas, as intervencións na clase e a corrección dos
exercicios e do Caderno escolar individual do alumno, que integra a información
obtida e a valoración desta.

· Probas orais.
· Producións e probas escritas, que incorporan os resultados obtidos nas diversas

actividades de avaliación que se integran no proceso educativo.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN

· Resposta  adecuada  ás  preguntas  e  aos  exercicios  das  diversas  actividades  de
avaliación relacionadas directamente coa adquisición e co dominio dos  obxectivos
didácticos da Unidade, tendo en conta os seguintes criterios de avaliación:

656 Recoñecer, comprender e producir mensaxes orais e escritas relacionadas
coas diversas intencións comunicativas e funcións (Objectives) desenvolvidas
na Unidade didáctica.

657 Escribir, ler, recoñecer e producir as palabras e expresións (Vocabulary)
estudadas na Unidade didáctica:

o Travel
o British v. American English

658 Coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos
lingüísticos (Grammar) estudados na Unidade didáctica:

o Present perfect with just
o already and yet
o Present perfect with for/since

659 Recoñecer e pronunciar os sons programados (Pronunciation), así como
os  aspectos  de  ritmo,  acentuación  e  entoación  das  palabras  e  expresións
estudadas:

o Vowel sound: /ɔ/ː

660Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas destrezas asociadas á Unidade
didáctica:
661 Reading

o Cross-country USA
o Culture: Tom Sawyer

662 Writing
o My news
o Informal expressions

663 Listening
o Transatlantic

664 Speaking
o Find out what people have done
o Interview a tourist
o English you need: Apologize

· Actitude receptiva, comportamento adecuado e valoración positiva das actividades
encomendadas:
· Comprensión da idea xeral  e das informacións específicas máis relevantes de

textos orais e escritos.



· Identificación dos aspectos sociais, culturais e xeográficos propios dos países de
lingua inglesa, mostrando interese por coñecelos.

· Elaboración do Caderno escolar, no que se recollen as actividades e traballos de
desenvolvemento da Unidade didáctica, que poden ser realizados tanto na clase
coma na casa.

· Resolución das cuestións que se formulan nas diversas actividades, xa sexa de
maneira oral ou escrita.

· Presentación das producións escritas con precisión, claridade, corrección, orde e
limpeza.

· Interese  pola  mellora  da  competencia  comunicativa,  tanto  expresiva  coma
comprensiva, oral e escrita.

· Utilización adecuada das estratexias básicas para progresar na aprendizaxe.
· Respecto e valoración do uso doutras linguas.
· Recoñecemento da diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
· Valoración  da  lingua  inglesa  como  instrumento  de  comunicación  con  outras

persoas e como ferramenta de aprendizaxe.
· Interese  e  curiosidade  por  aprender  e  progresar  na  lingua  inglesa  e  polas

persoas que falan esta lingua.
· Colaboración  cos  compañeiros  e  coas  compañeiras  para  levar  a  cabo  a

aprendizaxe de maneira cooperativa.
· Participación activa na clase.
· Respecto polo profesor e polos compañeiros da clase.
· Interese polo traballo e aplicación a este, valorando o aprecio do alumno pola

correcta e precisa realización dos exercicios e das actividades, así como o gusto
pola  presentación  dos  traballos  de  maneira  clara,  ordenada,  limpa  e  con
ortografía correcta.

· Coidado dos materiais da clase e do Caderno escolar.



LINGUA INGLESA

PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.  CURSO CUARTO.

REVIEW A (unidades 1, 2 e 3)

OBXECTIVOS

OBXECTIVOS DE ENSINANZA

665 Motivar os alumnos e as alumnas do grupo para o repaso das unidades trimestrais,
determinando  o  grao  de  adquisición  que  teñen  das  destrezas  básicas  e  a  súa
competencia nas diferentes habilidades lingüísticas e cognitivas, así como sobre os
seus coñecementos nas categorías Vocabulary, Grammar e Pronunciation.

666 Repasar as diversas intencións comunicativas e funcións (Objectives) asociadas ás
unidades trimestrais:
667 Vocabulary

o Performing arts
o Musical instruments
o Places in a village
o Materials
o Travel
o British v. American English

668 Grammar
o like + -ing form
o Prepositions + -ing form
o Verbs of ambition + infinitive
o have to
o Past simple v. past continuous
o used to
o Present perfect
o just, already, yet, for and since

669 Listening
o The interview

670 Speaking
o Interview a famous person

671 Reading:
o Dancing to success

672 Writing (Project)
o Make a musical



OBXECTIVOS DE ENSINANZA

673 Repasar o vocabulario (Vocabulary) programado relacionado cos diversos campos
conceptuais que se desenvolven nas unidades trimestrais:

o Performing arts
o Musical instruments
o Places in a village
o Materials
o Travel
o British v. American English

674 Aprender,  coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  contidos
lingüísticos (Grammar) programados nas unidades trimestrais:

o like + -ing form
o Prepositions + -ing form
o Verbs of ambition + infinitive
o have to
o Past simple v. past continuous
o used to
o Present perfect
o just, already, yet, for and since

675 Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas destrezas asociadas ás unidades
trimestrais:

676 Listening
o The interview

677 Speaking
o Interview a famous person

678 Reading:
o Dancing to success

679 Writing (Project)
o Make a musical

680 Aplicar  técnicas  de  identificación  (sons,  palabras  e  números),  de  relación  e  de
asociación  (pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación
gráfica e pictórica).

681 Interaccionar  oralmente  en  situacións  reais  ou  simuladas  a  través  de  respostas
verbais e non verbais.

682 Aplicar  produtivamente  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos  lingüísticos
programados nas unidades trimestrais.

683 Producir textos orais mediante a participación activa en actividades individuais ou de
grupo.

684 Identificar  o  sentido  global  e  os  elementos  máis  significativos  de  textos  orais,
escritos e audiovisuais.

685 Comprender as mensaxes procedentes do profesor,  doutros compañeiros ou dos
medios audiovisuais e informáticos utilizados.

686 Recoñecer  e  utilizar  conscientemente  os  mecanismos implicados na aprendizaxe
(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).



687 Valorar positivamente os comportamentos sociolingüísticos que facilitan as relacións
de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos, ton de voz,
etc.).

688 Valorar positivamente o inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo
exterior.

689 Participar de maneira crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
690 Expresar interese por coñecer o vocabulario e as estruturas lingüísticas necesarias

para expresar as necesidades elementais de comunicación.
691 Avaliar o propio progreso de forma oral e escrita.



CONTIDOS 

·
692 Bloque 1 [B1]: Escoitar, falar e conversar.
693 Bloque 2 [B2]: Ler e escribir.
694 Bloque 3 [B3]: Coñecemento da lingua.
695 Bloque 4 [B4]: Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural.

CONTIDOS
REVIEW A (unidades 1, 2 e 3)

VOCABULARY
[B3]

·7Performing arts:  Dance  –  ballet,  choreographer;  Music  –  conductor,
orchestra,  live  music;  Theatre  –  play,  playwright;  All  three  –  stage,
audience, audition, performance, rehearsal…

·8Musical  instruments:  Violin,  cello,  recorder,  double  bass,  trumpet,
accordion,  trombone,  saxophone,  clarinet,  tambourine,  steel  drums,
flute…

·9Places in a villaje:  signpost, bridge, crossroads, stream, Wood, field,
gate, path, hill, farmhouse, fence, church…

·10 Materials: glass, leather, metal, plastic, silk, silver, wooden,  
woollen…

·11 Travel:  plan  a  route,  book  a  ticket,  pack  a  rucksack  /  pack  a
backpack, set off on a journey, hire a bike, go sightseeing, go hiking, stay
at a youth hostel…

·12 British  v.  American  English:  film  –  movie;  football  –  soccer;
ground fl oor – first floor; holiday – vacation; lift – elevator; petrol – gas;
rubbish – garbage; trainers – sneakers; trousers – pants; underground –
subway; pavement – sidewalk; mobile – cell phone

GRAMMAR
[B3]

o like + -ing form
o Prepositions + -ing form
o Verbs of ambition + infinitive
o have to
o Past simple v. past continuous
o used to
o Present perfect
o just, already, yet, for and since 

LISTENING
[B1, B4]

o The interview

SPEAKING
[B1, B4]

o Interview a famous person

READING o Dancing to success



[B2; B4]
WRITING
[B2; B4]

o Make a musical

696 Expresións e fórmulas básicas da comunicación oral.
697 Mecanismos de aprendizaxe para asegurar unha actitude positiva e a colaboración

cos outros alumnos e alumnas.
698 Nocións básicas do inglés e o seu funcionamento no discurso.
699 Rutinas, fórmulas básicas e expresións frecuentes.

700 Repaso e aplicación das diversas intencións comunicativas e funcións asociadas ás
unidades trimestrais.

701 Recoñecemento e aplicación produtiva das diversas destrezas asociadas ás unidades
trimestrais.

702 Aprendizaxe e posta en práctica das estruturas gramaticais e contidos lingüísticos
programados nas unidades trimestrais.

703 Recoñecemento,  produción  e  consolidación  do  vocabulario  básico  das  unidades
trimestrais.

704 Asociación entre pronuncia e escritura de vocábulos e expresións usuais.
705 Identificación do sentido global e dos elementos máis significativos de textos orais,

escritos e audiovisuais.
706 Desenvolvemento de estratexias  básicas  para  apoiar  a  comprensión  e  expresión

oral.
707 Recoñecemento e utilización consciente dos mecanismos implicados na aprendizaxe

(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

708 Técnicas de identificación (sons, palabras e números), de relación e de asociación
(pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación  gráfica  e
pictórica).

709 Comprensión das mensaxes procedentes do profesor, doutros compañeiros ou dos
medios audiovisuais e informáticos utilizados.

710 Interacción oral en situacións reais ou simuladas a través de respostas verbais e non
verbais.

711 Recoñecemento e aprendizaxe das formas de relación social na lingua inglesa.
712 Produción de textos orais mediante a participación activa en actividades individuais

ou de grupo.
713 Tendencia a superar as dificultades que xurdan na comunicación oral, explotando as

estratexias de comunicación dispoñibles.
714 Toma de conciencia da capacidade para comprender globalmente unha mensaxe

sen necesidade de comprender todos e cada un dos elementos desta.
715 Uso  activo  de  vocabulario  relacionado  cos  diversos  campos  conceptuais  que  se

desenvolven nas unidades trimestrais.
716 Utilización das fórmulas lingüísticas habituais de relación social.
717 Utilización dos mecanismos implicados na aprendizaxe (escoitar, falar, ler,  cantar,

representar, interpretar o contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en
grupo, escribir, etc.).

718 Valoración do inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo exterior.



719 Confianza na capacidade persoal para progresar.
720 Participación crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
721 Interese  por  coñecer  o  vocabulario  e  as  estruturas  lingüísticas  necesarias  para

expresar as necesidades elementais de comunicación.
722 Valoración positiva dos comportamentos sociolingüísticos que facilitan as relacións

de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos, ton de voz,
etc.).

723 Avaliación do propio progreso de forma oral e escrita.

COMPETENCIAS BÁSICAS 

COMPETENCIA REVIEW A (unidades 1, 2, e 3)

Cultural e artística

·1 Os alumnos aprenden o vocabulario relativo ás artes escénicas. 

·2 Os alumnos coñecen a carreira dunha bailarina profesional e dun
coreógrafo. 

·3 Os alumnos aprenden o musical como xénero teatral. 

·4 Os alumnos aprenden sobre un cantautor e o seu traballo.

Autonomía e iniciativa 
persoal 

·5 Os alumnos realizan unha entrevista cunha celebridade. 

* A Competencia Lingüística, pola propia natureza da materia, traballarase de forma
permanente ao longo de toda a unidade. 



METODOLOXÍA E RECURSOS 

PAUTAS METODOLÓXICAS DA UNIDADE

724 Presentación da Unidade de repaso do primeiro trimestre. 

725 Realización progresiva e estruturada das actividades .

726 O  desenvolvemento  da  Unidade  ten  un  enfoque  integrador, que  achega  o
alumno  a  situacións  contextualizadas  da  súa  propia  experiencia  ou  dos  seus
coñecementos  previos,  favoreciendo  todo  tipo  de  aprendizaxes  e  actividades
cognitivas,  alternando  actividades  de  diversa  natureza  (predisposición,
observación,  comprensión,  expresión,  reflexión,  valoración,  creación,  aplicación,
investigación)  a  través  da  actuación  do  profesor (motivación,  explicacións,
exemplificacións,  preguntas  e  respostas,  propostas  de  tarefas,  etc.)  e  coa
participación activa dos alumnos e das alumnas.

727 No proceso de ensinanza-aprendizaxe favorecerase a  atención individualizada
aos  alumnos,  que  se  complementará  con  actividades  de  reforzo co  fin  de
recuperar  aqueles  obxectivos  e  contidos  básicos  non  consolidados  e  con
actividades de ampliación.

728 Os sistemas de agrupamento serán flexibles e adecuados ao tipo de actividades
e  destrezas  que  se  pretende  desenvolver,  incluíndo  o  gran  grupo,  o  traballo
individual, os pequenos grupos e as parellas.

729 O  espazo  habitual  da  actividade  docente  é  a  aula,  e  poden utilizarse  outros
espazos do centro escolar como a biblioteca, a aula de usos múltiples, a aula de
medios audiovisuais, a aula de informática ou de plástica.

730 Ao longo do proceso educativo estimularase os alumnos a través do emprego do
reforzo positivo, valorando e facendo explícitos os éxitos que vaia logrando cada
un deles.



ACTIVIDADES

Na unidade trabállanse diferentes actividades dirixidas ao recoñecemento e aplicación
de: 

731 As  diversas  INTENCIÓNS  COMUNICATIVAS,  FUNCIÓNS  E  CONTIDOS
programados na Unidade didáctica:

732 Vocabulary: Recoñecemento e produción do vocabulario programado na
Unidade didáctica:

• Performing arts
• Musical instruments
• Places in a village
• Materials
• Travel
• British v. American English

733 Grammar: Aprendizaxe e posta en práctica das estruturas gramaticais e
contidos lingüísticos programados na Unidade didáctica:

• like + -ing form
• Prepositions + -ing form
• Verbs of ambition + infinitive
• have to
• Past simple v. past continuous
• used to
• Present perfect
• just, already, yet, for and since

734 As diversas DESTREZAS asociadas á Unidade didáctica:

735 Listening
o The interview

736 Speaking
o Interview a famous person

737 Reading:
o Dancing to success

738 Writing (Project)
o Make a musical

739As  actividades  encóntranse  distribuídas  ao  longo  das  diferentes  seccións  da
unidade:

ACTIVIDADES 
REVIEW A (unidades 1, 2 e 3)



SECCIÓNS/temas RECURSOS

VOCABULARY 
o Performing arts
o Musical instruments
o Places in a village
o Materials
o Travel
o British v. American English

Student’s Book: p. 31
Teacher’s Book: p. 70-71 
Class CD: tracks 1.35

GRAMMAR
o like + -ing form
o Prepositions + -ing form
o Verbs of ambition + infinitive
o have to
o Past simple v. past continuous
o used to
o Present perfect
o just, already, yet, for and since

Student’s Book: p. 31
Teacher’s Book: p. 70-71 
Class CD: tracks 1.35

READING
o Dancing to success

Student’s Book: p. 32
Teacher’s Book: p. 72-73
Class CD: tracks 1.36-1.37

LISTENING 
o The interview

Student’s Book: p. 33
Teacher’s Book: p. 74-75
Class CD: tracks 1.38

SPEAKING
o Interview a famous person

Student’s Book: p. 33
Teacher’s Book: p. 74-75

WRITING (Project)
o Make a musical

Student’s Book: p. 33
Teacher’s Book: p. 74-75

SONG
o Singer-songwriter
o Chicago – Sufjan Stevens

Student’s Book: p. 34
Teacher’s Book: p. 76-77
Class CD: tracks 1.39



AVALIACIÓN

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN

· Realización e estimación das diversas  actividades de avaliación que se recollen ao
longo  da  Programación  das  unidades  trimestrais  e  que  se  integran  no
desenvolvemento do proceso educativo:
740 Valoración  das  diversas  actividades  programadas a  partir  dos

obxectivos  didácticos  e  dos  contidos  que  se  desenvolveron  nas  unidades
trimestrais.

741 Valoración  das  diversas  actividades  e  exercicios  de  control  e
avaliación (Term Test 1) que permiten avaliar o grao de progreso realizado
polos alumnos á vez que o proceso de ensinanza e a propia práctica docente
realizadas nas unidades trimestrais.

· Cuberta dos instrumentos de avaliación:
· Ficha de rexistro personalizada, que recolle os resultados obtidos por cada

alumno e que integra a información obtida e a valoración desta.
· Rexistro  de  avaliación  (Assessment  Record),  realizado  polo  profesor,  que

indica  para  cada  un  dos  alumnos  o  logro  dos  criterios  de  avaliación
programados.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

§ Procedementos:

· Observación sistemática do traballo e da participación e integración do alumno 
na clase.

· Intercambios orais: Preguntas e respostas na clase, diálogos, breves coloquios e
debates.

· Exercicios  específicos  asociados aos diversos  obxectivos  didácticos  e  contidos
programados nas unidades trimestrais.

· Revisión, análise e comentario das actividades e traballos realizados, recollidos
no Caderno escolar e en exercicios específicos.

· Proba específica de avaliación (Term Test 1).
· Autoavaliación.
· Coavaliación.

§ Instrumentos:

· Ficha de rexistro personalizada, onde se anotan os resultados apreciados a partir
da observación, a análise de tarefas, as intervencións na clase e a corrección dos
exercicios e do Caderno escolar individual do alumno, que integra a información
obtida e a valoración desta.

· Probas orais.
· Producións e probas escritas, que incorporan os resultados obtidos nas diversas

actividades de avaliación que se integran no proceso educativo.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN

· Resposta  adecuada  ás  preguntas  e  aos  exercicios  das  diversas  actividades  de
avaliación relacionadas directamente coa adquisición e co dominio dos  obxectivos
didácticos da Unidade, tendo en conta os seguintes criterios de avaliación:

742 Recoñecer, comprender e producir mensaxes orais e escritas relacionadas
coas diversas intencións comunicativas e funcións (Objectives) desenvolvidas
nas unidades trimestrais.

743 Escribir, ler, recoñecer e producir as palabras e expresións (Vocabulary)
estudadas nas unidades trimestrais:

o Performing arts
o Musical instruments
o Places in a village
o Materials
o Travel
o British v. American English

744 Coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos
lingüísticos (Grammar) estudados nas unidades trimestrais:

o like + -ing form
o Prepositions + -ing form
o Verbs of ambition + infinitive
o have to
o Past simple v. past continuous
o used to
o Present perfect
o just, already, yet, for and since

745Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas destrezas asociadas ás unidades
trimestrais:

746 Listening
o The interview

747 Speaking
o Interview a famous person

748 Reading:
o Dancing to success

749 Writing (Project)
o Make a musical

· Actitude receptiva, comportamento adecuado e valoración positiva das actividades



encomendadas:
· Comprensión da idea xeral  e das informacións específicas máis relevantes de

textos orais e escritos.
· Elaboración do Caderno escolar, no que se recollen as actividades e os traballos

de desenvolvemento da Unidade didáctica, que poden ser realizados tanto na
clase coma na casa.

· Resolución das cuestións que se formulan nas diversas actividades, xa sexa de
maneira oral ou escrita.

· Presentación das producións escritas con precisión, claridade, corrección, orde e
limpeza.

· Interese  pola  mellora  da  competencia  comunicativa,  tanto  expresiva  coma
comprensiva, oral e escrita.

· Utilización adecuada das estratexias básicas para progresar na aprendizaxe.
· Respecto e valoración do uso doutras linguas.
· Recoñecemento da diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
· Valoración  da  lingua  inglesa  como  instrumento  de  comunicación  con  outras

persoas e como ferramenta de aprendizaxe.
· Interese  e  curiosidade  por  aprender  e  progresar  na  lingua  inglesa  e  polas

persoas que falan esta lingua.
· Colaboración  cos  compañeiros  e  coas  compañeiras  para  levar  a  cabo  a

aprendizaxe de maneira cooperativa.
· Participación activa na clase.
· Respecto polo profesor e polos compañeiros da clase.
· Interese polo traballo e aplicación a este, valorando o aprecio do alumno pola

correcta e precisa realización dos exercicios e actividades, así como o gusto pola
presentación dos traballos de maneira clara, ordenada, limpa e con ortografía
correcta.

· Coidado dos materiais da clase e do Caderno escolar.



LINGUA INGLESA

PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.  CURSO CUARTO.

UNIDADE DIDÁCTICA 4: Persuasion

 temporalización: 2º trimestre. Catro semanas.

4.1.  OBXECTIVOS

OBXECTIVOS DE ENSINANZA

750  utilizar adecuadamente os diversos elementos que se integran en cada un dos
materiais.

751 Motivar os alumnos e as alumnas do grupo ao inicio dunha nova etapa educativa,
determinando o  grao de adquisición que teñen das destrezas básicas  (Reading,
Writing,  Listening  e  Speaking)  e  a  súa  competencia  nas  diferentes  habilidades
lingüísticas  e  cognitivas,  así  como  sobre  os  seus  coñecementos  nas  categorías
Vocabulary, Grammar e Pronunciation.

752 Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas intencións comunicativas e funcións
(Objectives) asociadas á Unidade didáctica:

753 Vocabulary
o Shopping
o Advertising

754 Grammar
o Comparatives and superlatives
o (not) as … as …
o too and not enough with adjectives
o Sense verbs
o Verbs of probability

755 Pronunciation
o as … as

756 Listening
o It’s Kwaii!

757 Speaking
o Do a shopping habits survey
o Play the deduction game
o English you need: Persuade somebody



758 Reading
o Teen shoppers
o Culture: Persuasion

759 Writing
o A letter of complaint
o Writing a formal letter



OBXECTIVOS DE ENSINANZA

760 Recoñecer  e  producir  o  vocabulario  (Vocabulary)  programado  relacionado  cos
diversos campos conceptuais que se desenvolven na Unidade didáctica:

o Shopping
o Advertising

761 Aprender,  coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  contidos
lingüísticos (Grammar) programados na Unidade didáctica:

o Comparatives and superlatives
o (not) as … as …
o too and not enough with adjectives
o Sense verbs
o Verbs of probability

762 Identificar,  recoñecer  e  reproducir  os  sons  (Pronunciation)  programados  na
Unidade didáctica,  así  como os aspectos de ritmo, acentuación e entoación das
palabras e expresións estudadas:

o as … as

763 Recoñecer  e  aplicar  produtivamente  as  diversas  destrezas  asociadas  á  Unidade
didáctica:

764 Listening
o It’s Kwaii!

765 Speaking
o Do a shopping habits survey
o Play the deduction game
o English you need: Persuade somebody

766 Reading
o Teen shoppers
o Culture: Persuasion

767 Writing
o A letter of complaint
o Writing a formal letter

768 Aplicar  técnicas  de  identificación  (sons,  palabras  e  números),  de  relación  e  de
asociación  (pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación
gráfica e pictórica).

769 Interaccionar  oralmente  en  situacións  reais  ou  simuladas  a  través  de  respostas
verbais e non verbais.

770 Aplicar  produtivamente  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos  lingüísticos
programados para a Unidade didáctica.

771 Producir textos orais mediante a participación activa en actividades individuais ou de
grupo.

772 Identificar  o  sentido  global  e  os  elementos  máis  significativos  de  textos  orais,



escritos e audiovisuais.
773 Desenvolver estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión oral.
774 Coñecer algúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde se fala a

lingua inglesa a través de diversos medios e das tecnoloxías da información e da
comunicación.

775 Recoñecer e aprender as formas de relación social na lingua inglesa.
776 Comprender as mensaxes procedentes do profesor,  doutros compañeiros ou dos

medios audiovisuais e informáticos utilizados.
777 Recoñecer  e  utilizar  conscientemente  os  mecanismos implicados na aprendizaxe

(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

778 Valorar positivamente os comportamentos sociolingüísticos que facilitan as relacións
de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos, ton de voz,
etc.).

779 Valorar positivamente o inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo
exterior.

780 Participar de maneira crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
781 Expresar interese por coñecer o vocabulario e as estruturas lingüísticas necesarias

para expresar as necesidades elementais de comunicación.
782 Avaliar o propio progreso de forma oral e escrita.



4.2.  CONTIDOS 

·
783 Bloque 1 [B1]: Escoitar, falar e conversar.
784 Bloque 2 [B2]: Ler e escribir.
785 Bloque 3 [B3]: Coñecemento da lingua.
786 Bloque 4 [B4]: Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural.

CONTIDOS
UNIDADE 4. Persuasion

VOCABULARY
[B3]

Shopping: Counter, till, the sales, bargain, shopper, changing romos, trolley,
basket, checkout, receipt…

Advertising: develop the product, do some market research, give it a name
and design the logo, write a slogan, launch and promote the product, create
an advertising campaign and make, a TV comercial…

GRAMMAR
[B3]

o Comparatives and superlatives
o (not) as … as …
o too and not enough with adjectives
o Sense verbs
o Verbs of probability

PRONUNCIATION
[B1]

o as … as

LISTENING
[B1, B4]

o It’s Kwaii!

SPEAKING
[B1, B4]

o Do a shopping habits survey
o Play the deduction game
o English you need: Persuade somebody

READING
[B2; B4]

o Teen shoppers
o Culture: Persuasion

WRITING o A letter of complaint



[B2; B4] o Writing a formal letter

787 Expresións e fórmulas básicas da comunicación oral.
788 Mecanismos de aprendizaxe para asegurar unha actitude positiva e a colaboración

cos outros alumnos e alumnas.
789 Nocións básicas do inglés e o seu funcionamento no discurso.
790 Rutinas, fórmulas básicas e expresións frecuentes.

791 Recoñecemento da estrutura de ENGLISH IN MOTION 4 e utilización dos diversos
elementos que se integran en cada un dos materiais.

792 Recoñecemento  e  aplicación  adecuada  das  diversas  intencións  comunicativas  e
funcións asociadas á Unidade didáctica.

793 Recoñecemento e aplicación produtiva das diversas destrezas asociadas á Unidade
didáctica 

794 Aprendizaxe  e  posta  en  práctica  das  estruturas  gramaticais  e  dos  contidos
lingüísticos programados.

795 Recoñecemento, produción e consolidación do vocabulario básico da Unidade.
796 Asociación entre pronuncia e escritura de vocábulos e expresións usuais.
797 Identificación,  recoñecemento  e  reprodución  dos  sons  programados  na  Unidade

didáctica, así como dos aspectos de ritmo, acentuación e entoación das palabras e
expresións estudadas. 

798 Identificación do sentido global e dos elementos máis significativos de textos orais,
escritos e audiovisuais.

799 Desenvolvemento de estratexias  básicas  para  apoiar  a  comprensión  e  expresión
oral.

800 Recoñecemento e utilización consciente dos mecanismos implicados na aprendizaxe
(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

801 Técnicas de identificación (sons, palabras e números), de relación e de asociación
(pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación  gráfica  e
pictórica).

802 Coñecemento dalgúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde se
fala a lingua inglesa a través de diversos medios e das tecnoloxías da información e
da comunicación.

803 Comprensión das mensaxes procedentes do profesor, doutros compañeiros ou dos
medios audiovisuais e informáticos utilizados.

804 Interacción oral en situacións reais ou simuladas a través de respostas verbais e non
verbais.

805 Recoñecemento e aprendizaxe das formas de relación social na lingua inglesa.
806 Produción de textos orais mediante a participación activa en actividades individuais

ou de grupo.
807 Tendencia a superar as dificultades que xurdan na comunicación oral, explotando as

estratexias de comunicación dispoñibles.
808 Toma de conciencia da capacidade para comprender globalmente unha mensaxe

sen necesidade de comprender todos e cada un dos elementos desta.
809 Uso  activo  de  vocabulario  relacionado  cos  diversos  campos  conceptuais  que  se

desenvolven na Unidade didáctica.



810 Utilización das fórmulas lingüísticas habituais de relación social.
811 Utilización dos mecanismos implicados na aprendizaxe (escoitar, falar, ler,  cantar,

representar, interpretar o contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en
grupo, escribir, etc.).

812 Valoración do inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo exterior.
813 Confianza na capacidade persoal para progresar.
814 Participación crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
815 Interese  por  coñecer  o  vocabulario  e  as  estruturas  lingüísticas  necesarias  para

expresar as necesidades elementais de comunicación.
816 Valoración positiva dos comportamentos sociolingüísticos que facilitan as relacións

de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos, ton de voz,
etc.).

817 Avaliación do propio progreso de forma oral e escrita.

4.3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

COMPETENCIA UNIDADE 4. Persuasion



Social e cidadá 

·1 Os alumnos fan un estudo sobre hábitos de compras. 
·2 Os  alumnos  aprenden  como  se  organiza  unha  campaña  de

publicidade e márketing. 
·3 Os alumnos usan os medios de comunicación ao seu alcance

para investigar sobre estratexias de vendas. 
·4 Os alumnos usan unha linguaxe que poida ser transferida a

situacións reais.

Aprender a aprender 

·5 Os alumnos usan estratexias para planear o seu propio traballo
escrito.

·6 Os  alumnos  deducen  a  identidade  dun  obxecto,  persoa  ou
lugar a partir de pistas. 

·7 Os  alumnos  de  forma  autónoma  utilizan  os  medios  de
comunicación á súa disposición para investigar sobre estratexias de
venda polo miúdo. 

Autonomía e iniciativa 
persoal 

·8 Os alumnos usan estratexias para avaliar e desenvolver o seu
propio traballo escrito.

·9 Os  alumnos  falan  sobre  compras  e  sobre  o  comercio  polo
miúdo. 

·10 Os alumnos investigan os hábitos de compra dos adolescentes.

* A Competencia Lingüística, pola propia natureza da materia, traballarase de forma
permanente ao longo de toda a unidade. 



4.4. METODOLOXÍA E RECURSOS 

PAUTAS METODOLÓXICAS DA UNIDADE

818 Presentación da Unidade didáctica. 

819 Realización progresiva e estruturada das actividades .

820 O  desenvolvemento  da  Unidade  ten  un  enfoque  integrador, que  achega  o
alumno  a  situacións  contextualizadas  da  súa  propia  experiencia  ou  dos  seus
coñecementos  previos,  favorecendo  todo  tipo  de  aprendizaxes  e  actividades
cognitivas,  alternando  actividades  de  diversa  natureza  (predisposición,
observación,  comprensión,  expresión,  reflexión,  valoración,  creación,  aplicación,
investigación)  a  través  da  actuación  do  profesor (motivación,  explicacións,
exemplificacións,  preguntas  e  respostas,  propostas  de  tarefas,  etc.)  e  coa
participación activa dos alumnos e das alumnas.

821 No proceso de ensinanza-aprendizaxe favorecerase a  atención individualizada
aos  alumnos,  que  se  complementará  con  actividades  de  reforzo co  fin  de
recuperar  aqueles  obxectivos  e  contidos  básicos  non  consolidados  e  con
actividades de ampliación.

822 Os sistemas de agrupamento serán flexibles e adecuados ao tipo de actividades
e  destrezas  que  se  pretende  desenvolver,  incluíndo  o  gran  grupo,  o  traballo
individual, os pequenos grupos e as parellas.

823 O  espazo  habitual  da  actividade  docente  é  a  aula,  e  poden utilizarse  outros
espazos do centro escolar como a biblioteca, a aula de usos múltiples, a aula de
medios audiovisuais, a aula de informática ou de plástica.

824 Ao longo do proceso educativo estimularase os alumnos a través do emprego do
reforzo positivo, valorando e facendo explícitos os éxitos que vaia logrando cada
un deles.



4.5. ACTIVIDADES

Na unidade trabállanse diferentes actividades dirixidas ao recoñecemento e aplicación
de: 

825 As  diversas  INTENCIÓNS  COMUNICATIVAS,  FUNCIÓNS  E  CONTIDOS
programados na Unidade didáctica:

826 Vocabulary: Recoñecemento e produción do vocabulario programado na
Unidade didáctica:

• Shopping
• Advertising

827 Grammar: Aprendizaxe e posta en práctica das estruturas gramaticais e
contidos lingüísticos programados na Unidade didáctica:

• Comparatives and superlatives
• (not) as … as …
• too and not enough with adjectives
• Sense verbs
• Verbs of probability

828 Pronunciation:  Identificación, recoñecemento e reprodución dos sons
programados na Unidade didáctica, así como dos aspectos de ritmo, acentuación
e entoación das palabras e expresións estudadas:

• as … as

829 As diversas DESTREZAS asociadas á Unidade didáctica:

830 Listening
o It’s Kwaii!

831 Speaking
o Do a shopping habits survey
o Play the deduction game
o English you need: Persuade somebody

832 Reading
o Teen shoppers
o Culture: Persuasion

833 Writing
o A letter of complaint
o Writing a formal letter



As actividades encóntranse distribuídas ao longo das diferentes seccións da unidade:

ACTIVIDADES 
UNIDADE 4. Persuasion 

SECCIÓNS/temas RECURSOS

VOCABULARY 
o Shopping
o Advertising

Student’s Book: p. 35, 38; Word list p. 105
Teacher’s Book: p. 78-79, 84-85
Workbook Word list p. 46, Vocabulary p. 48 e 50
Class CD: tracks 1.40, 1.43
My portfolio, p. 18 

GRAMMAR
o Comparatives and superlatives
o (not) as … as …
o too and not enough with 

adjectives
o Sense verbs
o Verbs of probability

Student’s  Book:  p.37,  39;  Grammar reference p.
96-97
Teacher’s Book: p. 82-83, 86-87
Workbook: Grammar reference p. 44-45, Grammar
p. 49-50
Class CD: track 1.45

PRONUNCIATION
o as … as

Student’s Book: p. 37
Teacher’s Book: p. 82-83
Class CD: track 1.42

READING
o Teen shoppers

Student’s Book: p. 36
Teacher’s Book: p. 80-81
Workbook: Reading p. 52
Class CD: track 1.41 

LISTENING 
o It’s Kwaii!

Student’s Book: p. 39
Teacher’s Book: p. 84-85
Workbook: Listening p. 53
Class CD: track 1.44

CULTURE
o Culture: Persuasion

Student’s Book: p. 40
Teacher’s Book: p. 88-89
Class CD: track 1.46

SPEAKING / ENGLISH YOU NEED
o Do a shopping habits survey
o Play the deduction game
o English you need: Persuade 

somebody

Student’s Book: p. 41; Word list p. 106
Teacher’s Book: p. 90-91
Workbook: Word List p. 47, English you need p. 53
Class CD: tracks 1.47-1.48

WRITING
o A letter of complaint

Student’s Book: p. 42
Teacher’s Book: p. 92-93



o Writing a formal letter Workbook: Writing p. 54
My Portfolio, p. 17
Website: My webpage



4.6. AVALIACIÓN

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN

· Realización e estimación das diversas  actividades de avaliación que se recollen ao
longo da Programación da Unidade didáctica e que se integran no desenvolvemento
do proceso educativo:
· Exploración de coñecementos previos.
834 Valoración  das  diversas  actividades  programadas a  partir  dos

obxectivos didácticos e dos contidos que se desenvolveron na Unidade.
835 Valoración  das  diversas  actividades  e  exercicios  de  control  e

avaliación  (Test) que  permiten  avaliar  o  grao  de  progreso  realizado  polos
alumnos á vez que o proceso de ensinanza e a propia práctica docente realizadas
na Unidade didáctica.

· Cuberta dos instrumentos de avaliación:
· Ficha de rexistro personalizada, que recolle os resultados obtidos por cada

alumno e que integra a información obtida e a valoración desta.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

§ Procedementos:

· Observación sistemática do traballo e da participación e integración do alumno 
na clase.

· Intercambios orais: Preguntas e respostas na clase, diálogos, breves coloquios e
debates.

· Exercicios  específicos  asociados aos diversos  obxectivos  didácticos  e  contidos
programados na Unidade didáctica.

· Revisión, análise e comentario das actividades e traballos realizados, recollidos
no Caderno escolar e en exercicios específicos.

· Proba específica de avaliación da Unidade didáctica.
· Autoavaliación.
· Coavaliación.

§ Instrumentos:

· Ficha de rexistro personalizada, onde se anotan os resultados apreciados a partir
da observación, a análise de tarefas, as intervencións na clase e a corrección dos
exercicios e do Caderno escolar individual do alumno, que integra a información
obtida e a valoración desta.

· Probas orais.
· Producións e probas escritas, que incorporan os resultados obtidos nas diversas

actividades de avaliación que se integran no proceso educativo.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN

· Resposta  adecuada  ás  preguntas  e  aos  exercicios  das  diversas  actividades  de
avaliación relacionadas directamente coa adquisición e co dominio dos  obxectivos
didácticos da Unidade, tendo en conta os seguintes criterios de avaliación:

836 Recoñecer, comprender e producir mensaxes orais e escritas relacionadas
coas diversas intencións comunicativas e funcións (Objectives) desenvolvidas
na Unidade didáctica.

837 Escribir, ler, recoñecer e producir as palabras e expresións (Vocabulary)
estudadas na Unidade didáctica:

o Shopping
o Advertising

838 Coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  contidos
lingüísticos (Grammar) estudados na Unidade didáctica:

o Comparatives and superlatives
o (not) as … as …
o too and not enough with adjectives
o Sense verbs
o Verbs of probability

839 Recoñecer e pronunciar os sons programados (Pronunciation), así como
os  aspectos  de  ritmo,  acentuación  e  entoación  das  palabras  e  expresións
estudadas:

o as … as

840Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas destrezas asociadas á Unidade
didáctica:

841 Listening
o It’s Kwaii!

842 Speaking
o Do a shopping habits survey
o Play the deduction game
o English you need: Persuade somebody

843 Reading
o Teen shoppers
o Culture: Persuasion

844 Writing
o A letter of complaint
o Writing a formal letter



· Actitude receptiva, comportamento adecuado e valoración positiva das actividades
encomendadas:
· Comprensión da idea xeral  e das informacións específicas máis relevantes de

textos orais e escritos.
· Identificación dos aspectos sociais, culturais e xeográficos propios dos países de

lingua inglesa, mostrando interese por coñecelos.
· Elaboración do Caderno escolar, no que se recollen as actividades e os traballos

de desenvolvemento da Unidade didáctica, que poden ser realizados tanto na
clase coma na casa.

· Resolución das cuestións que se formulan nas diversas actividades, xa sexa de
maneira oral ou escrita.

· Presentación das producións escritas con precisión, claridade, corrección, orde e
limpeza.

· Interese  pola  mellora  da  competencia  comunicativa,  tanto  expresiva  coma
comprensiva, oral e escrita.

· Utilización adecuada das estratexias básicas para progresar na aprendizaxe.
· Respecto e valoración do uso doutras linguas.
· Recoñecemento da diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
· Valoración  da  lingua  inglesa  como  instrumento  de  comunicación  con  outras

persoas e como ferramenta de aprendizaxe.
· Interese  e  curiosidade  por  aprender  e  progresar  na  lingua  inglesa  e  polas

persoas que falan esta lingua.
· Colaboración  cos  compañeiros  e  coas  compañeiras  para  levar  a  cabo  a

aprendizaxe de maneira cooperativa.
· Participación activa na clase.
· Respecto polo profesor e polos compañeiros da clase.
· Interese polo traballo e aplicación a este, valorando o aprecio do alumno pola

correcta e precisa realización dos exercicios e actividades, así como o gusto pola
presentación dos traballos de maneira clara, ordenada, limpa e con ortografía
correcta.

· Coidado dos materiais da clase e do Caderno escolar.



LINGUA INGLESA

PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.  CURSO CUARTO.

UNIDADE DIDÁCTICA 5: Identity

 temporalización: 2º trimestre. Catro semanas.

5.1.  OBXECTIVOS

OBXECTIVOS DE ENSINANZA

845  utilizar adecuadamente os diversos elementos que se integran en cada un dos
materiais.

846 Motivar os alumnos e as alumnas do grupo ao inicio dunha nova etapa educativa,
determinando o  grao de adquisición que teñen das destrezas básicas  (Reading,
Writing,  Listening  e  Speaking)  e  a  súa  competencia  nas  diferentes  habilidades
lingüísticas  e  cognitivas,  así  como  sobre  os  seus  coñecementos  nas  categorías
Vocabulary, Grammar e Pronunciation.

847 Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas intencións comunicativas e funcións
(Objectives) asociadas á Unidade didáctica:

848 Vocabulary
o Identity
o Verbs for historical events

849 Grammar
o Relative pronouns
o Omitting who, which and that
o Subject and object questions

850 Pronunciation
o Sentence stress and that /dət/

851 Listening
o SuperBrain

852 Speaking
o Make definitions
o Create a quiz
o English you need: Express your view

853 Reading
o Who are you?



o Culture: This is your second life!
854 Writing

o My view
o Linkers of contrast and addition



OBXECTIVOS DE ENSINANZA

855 Recoñecer  e  producir  o  vocabulario  (Vocabulary)  programado  relacionado  cos
diversos campos conceptuais que se desenvolven na Unidade didáctica:

o Identity
o Verbs for historical events

856 Aprender,  coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos
lingüísticos (Grammar) programados na Unidade didáctica:

o Relative pronouns
o Omitting who, which and that
o Subject and object questions

857 Identificar,  recoñecer  e  reproducir  os  sons  (Pronunciation)  programados  na
Unidade didáctica,  así  como os aspectos de ritmo, acentuación e entoación das
palabras e expresións estudadas:

o Sentence stress and that /dət/
858 Recoñecer  e  aplicar  produtivamente  as  diversas  destrezas  asociadas  á  Unidade

didáctica:
859 Listening

o SuperBrain
860 Speaking

o Make definitions
o Create a quiz
o English you need: Express your view

861 Reading
o Who are you?
o Culture: This is your second life!

862 Writing
o My view
o Linkers of contrast and addition

863 Aplicar  técnicas  de  identificación  (sons,  palabras  e  números),  de  relación  e  de
asociación  (pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación
gráfica e pictórica).

864 Interaccionar  oralmente  en  situacións  reais  ou  simuladas  a  través  de  respostas
verbais e non verbais.

865 Aplicar  produtivamente  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos  lingüísticos
programados para a Unidade didáctica.

866 Producir textos orais mediante a participación activa en actividades individuais ou de
grupo.

867 Identificar  o  sentido  global  e  os  elementos  máis  significativos  de  textos  orais,
escritos e audiovisuais.

868 Desenvolver estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión oral.
869 Coñecer algúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde se fala a

lingua inglesa a través de diversos medios e das tecnoloxías da información e da
comunicación.

870 Recoñecer e aprender as formas de relación social na lingua inglesa.
871 Comprender as mensaxes procedentes do profesor,  doutros compañeiros ou dos



medios audiovisuais e informáticos utilizados.
872 Recoñecer  e  utilizar  conscientemente  os  mecanismos implicados na aprendizaxe

(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

873 Valorar positivamente os comportamentos sociolingüísticos que facilitan as relacións
de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos, ton de voz,
etc.).

874 Valorar positivamente o inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo
exterior.

875 Participar de maneira crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
876 Expresar interese por coñecer o vocabulario e as estruturas lingüísticas necesarias

para expresar as necesidades elementais de comunicación.
877 Avaliar o propio progreso de forma oral e escrita.

5.2.  CONTIDOS 

· En cada unha das Unidades didácticas de  ENGLISH IN MOTION 4 intégrase unha
variada tipoloxía de contidos así como os catro bloques de contidos establecidos
polo currículo para a Lingua Inglesa a partir da LOE:

878 Bloque 1 [B1]: Escoitar, falar e conversar.
879 Bloque 2 [B2]: Ler e escribir.
880 Bloque 3 [B3]: Coñecemento da lingua.
881 Bloque 4 [B4]: Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural.

CONTIDOS
UNIDADE 5: Identity

VOCABULARY
[B3]

Identity:  Laptop,  user  name,  password,  persoal  identifi  catión  number
(PIN), identity card, fingerprint, signature, debit card, bank account number,
driving licence…

Verbs for  historical  events:  fought  for,  attempted,  became,  broke out,
sank, beat, founded, shot…

GRAMMAR
[B3]

o Relative pronouns
o Omitting who, which and that
o Subject and object questions

PRONUNCIATION
[B1]

o Sentence stress and that /dət/



LISTENING
[B1, B4]

o SuperBrain

SPEAKING
[B1, B4]

o Make definitions
o Create a quiz
o English you need: Express your view

READING
[B2; B4]

o Who are you?
o Culture: This is your second life!

WRITING
[B2; B4]

o My view
o Linkers of contrast and addition

882 Expresións e fórmulas básicas da comunicación oral.
883 Mecanismos de aprendizaxe para asegurar unha actitude positiva e a colaboración

cos outros alumnos e alumnas.
884 Nocións básicas do inglés e o seu funcionamento no discurso.
885 Rutinas, fórmulas básicas e expresións frecuentes.

886 Recoñecemento da estrutura de ENGLISH IN MOTION 4 e utilización dos diversos
elementos que se integran en cada un dos materiais.

887 Recoñecemento  e  aplicación  adecuada  das  diversas  intencións  comunicativas  e
funcións asociadas á Unidade didáctica.

888 Recoñecemento e aplicación produtiva das diversas destrezas asociadas á Unidade
didáctica 

889 Aprendizaxe  e  posta  en  práctica  das  estruturas  gramaticais  e  dos  contidos
lingüísticos programados.

890 Recoñecemento, produción e consolidación do vocabulario básico da Unidade.
891 Asociación entre pronuncia e escritura de vocábulos e expresións usuais.
892 Identificación,  recoñecemento  e  reprodución  dos  sons  programados  na  Unidade

didáctica, así como dos aspectos de ritmo, acentuación e entoación das palabras e
expresións estudadas. 

893 Identificación do sentido global e dos elementos máis significativos de textos orais,
escritos e audiovisuais.

894 Desenvolvemento de estratexias  básicas  para  apoiar  a  comprensión  e  expresión
oral.

895 Recoñecemento e utilización consciente dos mecanismos implicados na aprendizaxe
(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

896 Técnicas de identificación (sons, palabras e números), de relación e de asociación
(pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación  gráfica  e
pictórica).

897 Coñecemento dalgúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde se



fala a lingua inglesa a través de diversos medios e das tecnoloxías da información e
da comunicación.

898 Comprensión das mensaxes procedentes do profesor, doutros compañeiros ou dos
medios audiovisuais e informáticos utilizados.

899 Interacción oral en situacións reais ou simuladas a través de respostas verbais e non
verbais.

900 Recoñecemento e aprendizaxe das formas de relación social na lingua inglesa.
901 Produción de textos orais mediante a participación activa en actividades individuais

ou de grupo.
902 Tendencia a superar as dificultades que xurdan na comunicación oral, explotando as

estratexias de comunicación dispoñibles.
903 Toma de conciencia da capacidade para comprender globalmente unha mensaxe

sen necesidade de comprender todos e cada un dos elementos desta.
904 Uso  activo  de  vocabulario  relacionado  cos  diversos  campos  conceptuais  que  se

desenvolven na Unidade didáctica.
905 Utilización das fórmulas lingüísticas habituais de relación social.
906 Utilización dos mecanismos implicados na aprendizaxe (escoitar, falar, ler,  cantar,

representar, interpretar o contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en
grupo, escribir, etc.).

907 Valoración do inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo exterior.
908 Confianza na capacidade persoal para progresar.
909 Participación crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
910 Interese  por  coñecer  o  vocabulario  e  as  estruturas  lingüísticas  necesarias  para

expresar as necesidades elementais de comunicación.
911 Valoración positiva dos comportamentos sociolingüísticos que facilitan as relacións

de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos, ton de voz,
etc.).

912 Avaliación do propio progreso de forma oral e escrita.

5.3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

COMPETENCIA UNIDADE 5: Identity

Tratamento da 
información. 
Competencia Dixital

·11 Os alumnos aprenden sobre o mundo virtual 'Second Life'. 

Social e cidadá 
·12 Os alumnos usan unha linguaxe que pode aplicarse a situacións

da vida real. 

Cultural e artística ·13 Os alumnos escoitan un extracto dun concurso de preguntas
sobre as mulleres na historia. 



·14 Os alumnos escriben preguntas do cuestionario sobre temas
históricos. 

·15 Os  alumnos  usan  de  forma  autónoma  os  medios  de
comunicación á súa disposición para investigar as orixes do termo
avatar. 

Aprender a aprender 

·16 Os alumnos usan estratexias para planear o seu propio traballo
escrito. 

·17 Os  alumnos  escriben  definicións  e  identfican  os  termos  de
referencia das definicións dos outros. 

Autonomía e iniciativa 
persoal 

·18 Os alumnos discuten formas de identificación persoal. 
·19 Os alumnos investigan formas de identificación de persoas. 
·20 Os alumnos usan estratexias para avaliar e desenvolver o seu

propio traballo escrito.

* A Competencia Lingüística, pola propia natureza da materia, traballarase de forma
permanente ao longo de toda a unidade. 



5.4. METODOLOXÍA E RECURSOS 

PAUTAS METODOLÓXICAS DA UNIDADE

913 Presentación da Unidade didáctica. 

914 Realización progresiva e estruturada das actividades .

915 O  desenvolvemento  da  Unidade  ten  un  enfoque  integrador, que  achega  o
alumno  a  situacións  contextualizadas  da  súa  propia  experiencia  ou  dos  seus
coñecementos  previos,  favorecendo  todo  tipo  de  aprendizaxes  e  actividades
cognitivas,  alternando  actividades  de  diversa  natureza  (predisposición,
observación,  comprensión,  expresión,  reflexión,  valoración,  creación,  aplicación,
investigación)  a  través  da  actuación  do  profesor (motivación,  explicacións,
exemplificacións,  preguntas  e  respostas,  propostas  de  tarefas,  etc.)  e  coa
participación activa dos alumnos e das alumnas.

916 No proceso de ensinanza-aprendizaxe favorecerase a  atención individualizada
aos  alumnos,  que  se  complementará  con  actividades  de  reforzo co  fin  de
recuperar  aqueles  obxectivos  e  contidos  básicos  non  consolidados  e  con
actividades de ampliación.

917 Os sistemas de agrupamento serán flexibles e adecuados ao tipo de actividades
e  destrezas  que  se  pretende  desenvolver,  incluíndo  o  gran  grupo,  o  traballo
individual, os pequenos grupos e as parellas.

918 O  espazo  habitual  da  actividade  docente  é  a  aula,  e  poden utilizarse  outros
espazos do centro escolar como a biblioteca, a aula de usos múltiples, a aula de
medios audiovisuais, a aula de informática ou de plástica.

919 Ao longo do proceso educativo estimularase os alumnos a través do emprego do
reforzo positivo, valorando e facendo explícitos os éxitos que vaia logrando cada
un deles.



5.5. ACTIVIDADES

Na unidade trabállanse diferentes actividades dirixidas ao recoñecemento e aplicación
de: 

920 As  diversas  INTENCIÓNS  COMUNICATIVAS,  FUNCIÓNS  E  CONTIDOS
programados na Unidade didáctica:

921 Vocabulary: Recoñecemento e produción do vocabulario programado na
Unidade didáctica:

• Identity
• Verbs for historical events

922 Grammar: Aprendizaxe e posta en práctica das estruturas gramaticais e
contidos lingüísticos programados na Unidade didáctica:

• Relative pronouns
• Omitting who, which and that
• Subject and object questions

923 Pronunciation:  Identificación, recoñecemento e reprodución dos sons
programados na Unidade didáctica, así como dos aspectos de ritmo, acentuación
e entoación das palabras e expresións estudadas:

• Sentence stress and that /dət/

924 As diversas DESTREZAS asociadas á Unidade didáctica:

925 Listening
o SuperBrain

926 Speaking
o Make definitions
o Create a quiz
o English you need: Express your view

927 Reading
o Who are you?
o Culture: This is your second life!

928 Writing
o My view
o Linkers of contrast and addition



As actividades encóntranse distribuídas ao longo das diferentes seccións da unidade:

ACTIVIDADES 
UNIDADE 5: Identity

SECCIÓNS/temas RECURSOS

VOCABULARY 
o Identity
o Verbs for historical events

Student’s Book: p. 43, 46; Word list p. 106
Teacher’s Book: p. 94-95
Workbook: Word list p. 58, Vocabulary p. 60 e 62
Class CD: tracks 2.1, 2.4-2.5
My portfolio, p. 20 

GRAMMAR
o Relative pronouns
o Omitting who, which and that
o Subject and object questions

Student’s Book: p. 45, 47; Grammar reference 97-
98
Teacher’s Book: p. 98-99; 102-103
Workbook: Grammar reference p. 56-57, Grammar
p. 60 e 63
Class CD: tracks 2.8

PRONUNCIATION
o Sentence stress and that /dət/

Student’s Book: p. 45
Teacher’s Book: p. 98-99
Class CD: track 2.3

READING
o Who are you?

Student’s Book: p. 44
Teacher’s Book: p. 96-97
Workbook: Reading p. 64
Class CD: track 2.2

LISTENING 
o SuperBrain

Student’s Book: p. 46
Teacher’s Book: p. 100-101
Workbook: Listening p. 65
Class CD: track 2.6-2.7

CULTURE
o Culture: This is your second life!

Student’s Book: p. 48
Teacher’s Book: p. 104-105
Class CD: track 2.9

SPEAKING / ENGLISH YOU NEED
o Make definitions
o Create a quiz
o English you need: Express your 

view

Student’s Book: p. 49; Word list p. 106
Teacher’s Book: p. 106-107
Workbook: Word List p. 59, English you need p. 65
Class CD: tracks 2.10-2.12

WRITING
o My view
o Linkers of contrast and addition

Student’s Book: p. 50
Teacher’s Book: p. 108-109
Workbook: Writing p. 66



Website: My webpage 
My Portfolio, p. 21



5.6. AVALIACIÓN

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN

· Realización e estimación das diversas  actividades de avaliación que se recollen ao
longo da Programación da Unidade didáctica e que se integran no desenvolvemento
do proceso educativo:
· Exploración de coñecementos previos.
929 Valoración  das  diversas  actividades  programadas a  partir  dos

obxectivos didácticos e dos contidos que se desenvolveron na Unidade.
930 Valoración  das  diversas  actividades  e  exercicios  de  control  e

avaliación  (Test) que  permiten  avaliar  o  grao  de  progreso  realizado  polos
alumnos á vez que o proceso de ensinanza e a propia práctica docente realizadas
na Unidade didáctica.

· Cuberta dos instrumentos de avaliación:
· Ficha de rexistro personalizada, que recolle os resultados obtidos por cada

alumno e que integra a información obtida e a valoración desta

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

§ Procedementos:

· Observación sistemática do traballo e da participación e integración do alumno 
na clase.

· Intercambios orais: Preguntas e respostas na clase, diálogos, breves coloquios e
debates.

· Exercicios  específicos  asociados aos diversos  obxectivos  didácticos  e  contidos
programados na Unidade didáctica.

· Revisión,  análise  e  comentario  das  actividades  e  dos  traballos  realizados,
recollidos no Caderno escolar e en exercicios específicos.

· Proba específica de avaliación da Unidade didáctica.
· Autoavaliación.
· Coavaliación.

§ Instrumentos:

· Ficha de rexistro personalizada, onde se anotan os resultados apreciados a partir
da observación, a análise de tarefas, as intervencións na clase e a corrección dos
exercicios e do Caderno escolar individual do alumno, que integra a información
obtida e a valoración desta.

· Probas orais.
· Producións e probas escritas, que incorporan os resultados obtidos nas diversas

actividades de avaliación que se integran no proceso educativo



CRITERIOS DE AVALIACIÓN

· Resposta  adecuada  ás  preguntas  e  aos  exercicios  das  diversas  actividades  de
avaliación relacionadas directamente coa adquisición e co dominio dos  obxectivos
didácticos da Unidade, tendo en conta os seguintes criterios de avaliación:

931 Recoñecer, comprender e producir mensaxes orais e escritas relacionadas
coas diversas intencións comunicativas e funcións (Objectives) desenvolvidas
na Unidade didáctica.

932 Escribir, ler, recoñecer e producir as palabras e expresións (Vocabulary)
estudadas na Unidade didáctica:

o Identity
o Verbs for historical events

933 Coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  contidos
lingüísticos (Grammar) estudados na Unidade didáctica:

o Relative pronouns
o Omitting who, which and that
o Subject and object questions

934 Recoñecer e pronunciar os sons programados (Pronunciation), así como
os  aspectos  de  ritmo,  acentuación  e  entoación  das  palabras  e  expresións
estudadas:

o Sentence stress and that /dət/

935Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas destrezas asociadas á Unidade
didáctica:

936 Listening
o SuperBrain

937 Speaking
o Make definitions
o Create a quiz
o English you need: Express your view

938 Reading
o Who are you?
o Culture: This is your second life!

939 Writing
o My view
o Linkers of contrast and addition

· Actitude receptiva, comportamento adecuado e valoración positiva das actividades
encomendadas:
· Comprensión da idea xeral  e das informacións específicas máis relevantes de

textos orais e escritos.



· Identificación dos aspectos sociais, culturais e xeográficos propios dos países de
lingua inglesa, mostrando interese por coñecelos.

· Elaboración do Caderno escolar, no que se recollen as actividades e os traballos
de desenvolvemento da Unidade didáctica, que poden ser realizados tanto na
clase coma na  casa.

· Resolución das cuestións que se formulan nas diversas actividades, xa sexa de
maneira oral ou escrita.

· Presentación das producións escritas con precisión, claridade, corrección, orde e
limpeza.

· Interese  pola  mellora  da  competencia  comunicativa,  tanto  expresiva  coma
comprensiva, oral e escrita.

· Utilización adecuada das estratexias básicas para progresar na aprendizaxe.
· Respecto e valoración do uso doutras linguas.
· Recoñecemento da diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
· Valoración  da  lingua  inglesa  como  instrumento  de  comunicación  con  outras

persoas e como ferramenta de aprendizaxe.
· Interese  e  curiosidade  por  aprender  e  progresar  na  lingua  inglesa  e  polas

persoas que falan esta lingua.
· Colaboración  cos  compañeiros  e  coas  compañeiras  para  levar  a  cabo  a

aprendizaxe de maneira cooperativa.
· Participación activa na clase.
· Respecto polo profesor e polos compañeiros da clase.
· Interese polo traballo e aplicación a este, valorando o aprecio do alumno pola

correcta e precisa realización dos exercicios e actividades, así como o gusto pola
presentación dos traballos de maneira clara, ordenada, limpa e con ortografía
correcta.

· Coidado dos materiais da clase e do Caderno escolar.



LINGUA INGLESA

PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.  CURSO CUARTO.

UNIDADE DIDÁCTICA 6: Connect

temporalización: 2 º trimestre. Catro semanas.

6.1.  OBXECTIVOS

OBXECTIVOS DE ENSINANZA

940 utilizar  adecuadamente  os  diversos  elementos  que  se  integran en  cada  un  dos
materiais.

941 Motivar os alumnos e as alumnas do grupo ao inicio dunha nova etapa educativa,
determinando o  grao de adquisición que teñen das destrezas básicas  (Reading,
Writing,  Listening  e  Speaking)  e  a  súa  competencia  nas  diferentes  habilidades
lingüísticas  e  cognitivas,  así  como  sobre  os  seus  coñecementos  nas  categorías
Vocabulary, Grammar e Pronunciation.

942 Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas intencións comunicativas e funcións
(Objectives) asociadas á Unidade didáctica:

943 Vocabulary
o Natural disasters
o Crime

944 Grammar
o Future forms
o will and might
o First conditional

945 Pronunciation
o Word stress and /ə/

946 Listening
o Pirates

947 Speaking
o Create a ‘Youth Connect’ group
o Organize a debate
o Make a presentation

948 Reading
o Youth Connect



o Connecting people
949 Writing

o An argument
o Sequencing ideas

OBXECTIVOS DE ENSINANZA

950 Recoñecer  e  producir  o  vocabulario  (Vocabulary)  programado  relacionado  cos
diversos campos conceptuais que se desenvolven na Unidade didáctica:

o Natural disasters
o Crime

951 Aprender,  coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  contidos
lingüísticos (Grammar) programados na Unidade didáctica:

o Future forms
o will and might
o First conditional

952 Identificar,  recoñecer  e  reproducir  os  sons  (Pronunciation)  programados  na
Unidade didáctica,  así  como os aspectos de ritmo, acentuación e entoación das
palabras e expresións estudadas:

o Word stress and /ə/

953 Recoñecer  e  aplicar  produtivamente  as  diversas  destrezas  asociadas  á  Unidade
didáctica:

954 Listening
o Pirates

955 Speaking
o Create a ‘Youth Connect’ group
o Organize a debate
o Make a presentation

956 Reading
o Youth Connect
o Connecting people

957 Writing
o An argument
o Sequencing ideas



958 Aplicar  técnicas  de  identificación  (sons,  palabras  e  números),  de  relación  e  de
asociación  (pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación
gráfica e pictórica).

959 Interaccionar  oralmente  en  situacións  reais  ou  simuladas  a  través  de  respostas
verbais e non verbais.

960 Aplicar  produtivamente  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos  lingüísticos
programados para a Unidade didáctica.

961 Producir textos orais mediante a participación activa en actividades individuais ou de
grupo.

962 Identificar  o  sentido  global  e  os  elementos  máis  significativos  de  textos  orais,
escritos e audiovisuais.

963 Desenvolver estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión oral.
964 Coñecer algúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde se fala a

lingua inglesa a través de diversos medios e das tecnoloxías da información e da
comunicación.

965 Recoñecer e aprender as formas de relación social na lingua inglesa.
966 Comprender as mensaxes procedentes do profesor,  doutros compañeiros ou dos

medios audiovisuais e informáticos utilizados.
967 Recoñecer  e  utilizar  conscientemente  os  mecanismos implicados na aprendizaxe

(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

968 Valorar positivamente os comportamentos sociolingüísticos que facilitan as relacións
de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos, ton de voz,
etc.).

969 Valorar positivamente o inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo
exterior.

970 Participar de maneira crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
971 Expresar interese por coñecer o vocabulario e as estruturas lingüísticas necesarias

para expresar as necesidades elementais de comunicación.
972 Avaliar o propio progreso de forma oral e escrita.



6.2.  CONTIDOS 

·
973 Bloque 1 [B1]: Escoitar, falar e conversar.
974 Bloque 2 [B2]: Ler e escribir.
975 Bloque 3 [B3]: Coñecemento da lingua.
976 Bloque 4 [B4]: Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural.

CONTIDOS
UNIDADE 6. Connect

VOCABULARY
[B3]

Natural  disasters:  Earthquake,  desertification,  forest  fire,  volcanic
eruption, tornado, hurricane, drought, flood, iceberg, glacier…

Crime: writing graffiti on a wall, stealing money from a bank, sharing music
on the Internet, vandalism, stealing something from a shop…

GRAMMAR
[B3]

o Future forms
o will and might
o First conditional

PRONUNCIATION
[B1]

o Word stress and /ə/

LISTENING
[B1, B4]

o Pirates

SPEAKING
[B1, B4]

o Create a ‘Youth Connect’ group
o Organize a debate
o Make a presentation

READING
[B2; B4]

o Youth Connect
o Connecting people

WRITING
[B2; B4]

o An argument
o Sequencing ideas



977 Expresións e fórmulas básicas da comunicación oral.
978 Mecanismos de aprendizaxe para asegurar unha actitude positiva e a colaboración

cos outros alumnos e alumnas.
979 Nocións básicas do inglés e o seu funcionamento no discurso.
980 Rutinas, fórmulas básicas e expresións frecuentes.

981 Recoñecemento da estrutura de ENGLISH IN MOTION 4 e utilización dos diversos
elementos que se integran en cada un dos materiais.

982 Recoñecemento  e  aplicación  adecuada  das  diversas  intencións  comunicativas  e
funcións asociadas á Unidade didáctica.

983 Recoñecemento e aplicación produtiva das diversas destrezas asociadas á Unidade
didáctica. 

984 Aprendizaxe  e  posta  en  práctica  das  estruturas  gramaticais  e  dos  contidos
lingüísticos programados.

985 Recoñecemento, produción e consolidación do vocabulario básico da Unidade.
986 Asociación entre pronuncia e escritura de vocábulos e expresións usuais.
987 Identificación,  recoñecemento  e  reprodución  dos  sons  programados  na  Unidade

didáctica, así como dos aspectos de ritmo, acentuación e entoación das palabras e
expresións estudadas. 

988 Identificación do sentido global e dos elementos máis significativos de textos orais,
escritos e audiovisuais.

989 Desenvolvemento de estratexias  básicas  para  apoiar  a  comprensión  e  expresión
oral.

990 Recoñecemento e utilización consciente dos mecanismos implicados na aprendizaxe
(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

991 Técnicas de identificación (sons, palabras e números), de relación e de asociación
(pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación  gráfica  e
pictórica).

992 Coñecemento dalgúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde se
fala a lingua inglesa a través de diversos medios e das tecnoloxías da información e
da comunicación.

993 Comprensión das mensaxes procedentes do profesor, doutros compañeiros ou dos
medios audiovisuais e informáticos utilizados.

994 Interacción oral en situacións reais ou simuladas a través de respostas verbais e non
verbais.

995 Recoñecemento e aprendizaxe das formas de relación social na lingua inglesa.
996 Produción de textos orais mediante a participación activa en actividades individuais

ou de grupo.
997 Tendencia a superar as dificultades que xurdan na comunicación oral, explotando as

estratexias de comunicación dispoñibles.
998 Toma de conciencia da capacidade para comprender globalmente unha mensaxe

sen necesidade de comprender todos e cada un dos elementos desta.
999 Uso  activo  de  vocabulario  relacionado  cos  diversos  campos  conceptuais  que  se

desenvolven na Unidade didáctica.
1000 Utilización das fórmulas lingüísticas habituais de relación social.
1001 Utilización dos mecanismos implicados na aprendizaxe (escoitar, falar, ler, cantar,

representar, interpretar o contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en



grupo, escribir, etc.).
1002 Valoración do inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo exterior.
1003 Confianza na capacidade persoal para progresar.
1004 Participación crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
1005 Interese por coñecer o vocabulario e as estruturas lingüísticas necesarias para

expresar as necesidades elementais de comunicación.
1006 Valoración  positiva  dos  comportamentos  sociolingüísticos  que  facilitan  as

relacións de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos,
ton de voz, etc.).

1007 Avaliación do propio progreso de forma oral e escrita.

6.3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

COMPETENCIA UNIDADE 6. Connect

Interacción co medio 
físico

·21 Os alumnos investigan distintos tipos de desastres naturais. 
·22 Os alumnos aprenden como os grupos ecoloxistas axudan a

protexer o medio natural. 

Tratamento da 
información. 
Competencia Dixital

·23 Os alumnos discuten a controversia sobre o uso compartido de
arquivos en Internet. 

Social e cidadá 

·24 Os alumnos usan unha linguaxe que pode aplicarse a situacións
da vida real.

·25 Os alumnos exploran as diferentes maneiras en que grupos e
persoas poden organizarse para apoiar unha causa. 

·26 Os alumnos aprenden os diferentes tipos de delincuencia. 
·27 Os alumnos discuten cuestións sociais contemporáneas. 
·28 Os alumnos aprenden as diferentes formas en que as persoas

se conectan socialmente. 

Aprender a aprender 

·29 Os alumnos usan estratexias para planear o seu propio traballo
escrito.

·30 Os  alumnos  de  forma  autónoma  utilizan  os  medios  de
comunicación  á  súa  disposición  para  investigar  sobre  as
organizacións benéficas.

Autonomía e iniciativa 
persoal 

·31 Os alumnos usan estratexias para avaliar e desenvolver o seu
propio traballo escrito.

* A Competencia Lingüística, pola propia natureza da materia, traballarase de forma
permanente ao longo de toda a unidade. 





6.4. METODOLOXÍA E RECURSOS 

PAUTAS METODOLÓXICAS DA UNIDADE

1008 Presentación da Unidade didáctica. 

1009 Realización progresiva e estruturada das actividades .

1010 O  desenvolvemento  da  Unidade  ten  un  enfoque  integrador, que  achega  o
alumno  a  situacións  contextualizadas  da  súa  propia  experiencia  ou  dos  seus
coñecementos  previos,  favorecendo  todo  tipo  de  aprendizaxes  e  actividades
cognitivas,  alternando  actividades  de  diversa  natureza  (predisposición,
observación,  comprensión,  expresión,  reflexión,  valoración,  creación,  aplicación,
investigación)  a  través  da  actuación  do  profesor (motivación,  explicacións,
exemplificacións,  preguntas  e  respostas,  propostas  de  tarefas,  etc.)  e  coa
participación activa dos alumnos e das alumnas.

1011 No proceso de ensinanza-aprendizaxe favorecerase a  atención individualizada
aos  alumnos,  que  se  complementará  con  actividades  de  reforzo co  fin  de
recuperar  aqueles  obxectivos  e  contidos  básicos  non  consolidados  e  con
actividades de ampliación.

1012 Os sistemas de agrupamento serán flexibles e adecuados ao tipo de actividades
e  destrezas  que  se  pretende  desenvolver,  incluíndo  o  gran  grupo,  o  traballo
individual, os pequenos grupos e as parellas.

1013 O  espazo  habitual  da  actividade  docente  é  a  aula,  e  poden utilizarse  outros
espazos do centro escolar como a biblioteca, a aula de usos múltiples, a aula de
medios audiovisuais, a aula de informática ou de plástica.

1014 Ao longo do proceso educativo estimularase os alumnos a través do emprego do
reforzo positivo, valorando e facendo explícitos os éxitos que vaia logrando cada
un deles.



6.5. ACTIVIDADES

Na unidade trabállanse diferentes actividades dirixidas ao recoñecemento e aplicación
de: 

1015 As  diversas  INTENCIÓNS  COMUNICATIVAS,  FUNCIÓNS  E  CONTIDOS
programados na Unidade didáctica:

1016 Vocabulary: Recoñecemento e produción do vocabulario programado na
Unidade didáctica:

• Natural disasters
• Crime

1017 Grammar: Aprendizaxe e posta en práctica das estruturas gramaticais e
dos contidos lingüísticos programados na Unidade didáctica:

• Future forms
• will and might
• First conditional

1018 Pronunciation:  Identificación, recoñecemento e reprodución dos sons
programados na Unidade didáctica, así como dos aspectos de ritmo, acentuación
e entoación das palabras e expresións estudadas:

• Word stress and /ə/

1019 As diversas DESTREZAS asociadas á Unidade didáctica:

1020 Listening
o Pirates

1021 Speaking
o Create a ‘Youth Connect’ group
o Organize a debate
o Make a presentation

1022 Reading
o Youth Connect
o Connecting people

1023 Writing
o An argument
o Sequencing ideas



As actividades encóntranse distribuídas ao longo das diferentes seccións da unidade:

ACTIVIDADES 
UNIDADE 6. Connect

SECCIÓNS/temas RECURSOS

VOCABULARY 
o Natural disasters
o Crime

Student’s Book: p. 51, 54; Word list p. 107
Teacher’s Book: p. 110-111; 116-117
Workbook: Word list p. 70, Vocabulary p. 72 e 74
Class CD: tracks 2.13
My portfolio, p. 22

GRAMMAR
o Future forms
o will and might
o First conditional

Student’s Book: p. 53, 55;  Grammar reference p.
98-99
Teacher’s Book: p. 114-115; 118-119
Workbook: Grammar reference p. 68-69, Grammar
p. 73-74
Class CD: track 2.15

PRONUNCIATION
o Word stress and /ə/

Student’s Book: p. 55
Teacher’s Book: p. 118-119
Class CD: track 2.17

READING
o Youth Connect

Student’s Book: p. 52
Teacher’s Book: p. 112-113
Workbook: Reading p. 76
Class CD: track 2.14

LISTENING 
o Pirates

Student’s Book: p. 54
Teacher’s Book: p. 116-117
Workbook: Listening p. 77
Class CD: track 2.16

CULTURE
o Connecting people

Student’s Book: p. 56
Teacher’s Book: p. 120-121
Class CD: track 2.18

SPEAKING / ENGLISH YOU NEED 
o Create a ‘Youth Connect’ group
o Organize a debate
o Make a presentation

Student’s Book: p. 57; Word list p. 107
Teacher’s Book: p. 122-123
Workbook: Word List p. 71, English you need p. 77
Class CD: tracks 2.19-2.20

WRITING
o An argument
o Sequencing ideas

Student’s Book: p. 58
Teacher’s Book: p. 124-125
Workbook: Writing p. 78
My Portfolio, p. 23



Website: My webpage



6.6. AVALIACIÓN

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN

· Realización e estimación das diversas  actividades de avaliación que se recollen ao
longo da Programación da Unidade didáctica e que se integran no desenvolvemento
do proceso educativo:
· Exploración de coñecementos previos.
1024 Valoración  das  diversas  actividades  programadas a  partir  dos

obxectivos didácticos e dos contidos que se desenvolveron na Unidade.
1025 Valoración  das  diversas  actividades  e  exercicios  de  control  e

avaliación  (Test) que  permiten  avaliar  o  grao  de  progreso  realizado  polos
alumnos á vez que o proceso de ensinanza e a propia práctica docente realizadas
na Unidade didáctica.

· Cuberta dos instrumentos de avaliación:
· Ficha de rexistro personalizada, que recolle os resultados obtidos por cada

alumno e que integra a información obtida e a valoración desta.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

§ Procedementos:

· Observación sistemática do traballo e da participación e integración do alumno 
na clase.

· Intercambios orais: Preguntas e respostas na clase, diálogos, breves coloquios e
debates.

· Exercicios  específicos  asociados aos diversos  obxectivos  didácticos  e  contidos
programados na Unidade didáctica.

· Revisión,  análise  e  comentario  das  actividades  e  dos  traballos  realizados,
recollidos no Caderno escolar e en exercicios específicos.

· Proba específica de avaliación da Unidade didáctica.
· Autoavaliación.
· Coavaliación.

§ Instrumentos:

· Ficha de rexistro personalizada, onde se anotan os resultados apreciados a partir
da observación, a análise de tarefas, as intervencións na clase e a corrección dos
exercicios e do Caderno escolar individual do alumno, que integra a información
obtida e a valoración desta.

· Probas orais.
· Producións e probas escritas, que incorporan os resultados obtidos nas diversas

actividades de avaliación que se integran no proceso educativo.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN

· Resposta  adecuada  ás  preguntas  e  aos  exercicios  das  diversas  actividades  de
avaliación relacionadas directamente coa adquisición e co dominio dos  obxectivos
didácticos da Unidade, tendo en conta os seguintes criterios de avaliación:

1026 Recoñecer, comprender e producir mensaxes orais e escritas relacionadas
coas diversas intencións comunicativas e funcións (Objectives) desenvolvidas
na Unidade didáctica.

1027 Escribir, ler, recoñecer e producir as palabras e expresións (Vocabulary)
estudadas na Unidade didáctica:

o Natural disasters
o Crime

1028 Coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos
lingüísticos (Grammar) estudados na Unidade didáctica:

o Future forms
o will and might

First conditional

1029 Recoñecer e pronunciar os sons programados (Pronunciation), así como
os  aspectos  de  ritmo,  acentuación  e  entoación  das  palabras  e  expresións
estudadas:

o Word stress and /ə/

1030 Recoñecer  e  aplicar  produtivamente as  diversas  destrezas  asociadas á
Unidade didáctica:
1031 Listening

o Pirates
1032 Speaking

o Create a ‘Youth Connect’ group
o Organize a debate
o Make a presentation

1033 Reading
o Youth Connect
o Connecting people

1034 Writing
o An argument
o Sequencing ideas

· Actitude receptiva, comportamento adecuado e valoración positiva das actividades
encomendadas:
· Comprensión da idea xeral  e das informacións específicas máis relevantes de

textos orais e escritos.
· Identificación dos aspectos sociais, culturais e xeográficos propios dos países de



lingua inglesa, mostrando interese por coñecelos.
· Elaboración do Caderno escolar, no que se recollen as actividades e os traballos

de desenvolvemento da Unidade didáctica, que poden ser realizados tanto na
clase coma na casa.

· Resolución das cuestións que se formulan nas diversas actividades, xa sexa de
maneira oral ou escrita.

· Presentación das producións escritas con precisión, claridade, corrección, orde e
limpeza.

· Interese  pola  mellora  da  competencia  comunicativa,  tanto  expresiva  coma
comprensiva, oral e escrita.

· Utilización adecuada das estratexias básicas para progresar na aprendizaxe.
· Respecto e valoración do uso doutras linguas.
· Recoñecemento da diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
· Valoración  da  lingua  inglesa  como  instrumento  de  comunicación  con  outras

persoas e como ferramenta de aprendizaxe.
· Interese  e  curiosidade  por  aprender  e  progresar  na  lingua  inglesa  e  polas

persoas que falan esta lingua.
· Colaboración  cos  compañeiros  e  coas  compañeiras  para  levar  a  cabo  a

aprendizaxe de maneira cooperativa.
· Participación activa na clase.
· Respecto polo profesor e polos compañeiros da clase.
· Interese polo traballo e aplicación a este, valorando o aprecio do alumno pola

correcta e precisa realización dos exercicios e actividades, así como o gusto pola
presentación dos traballos de maneira clara, ordenada, limpa e con ortografía
correcta.

· Coidado dos materiais da clase e do Caderno escolar.



LINGUA INGLESA

PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.  CURSO CUARTO.

REVIEW B (unidades 4, 5 e 6)

OBXECTIVOS

OBXECTIVOS DE ENSINANZA

1035 Motivar  os  alumnos  e  as  alumnas  do  grupo  para  o  repaso  das  unidades
trimestrais, determinando o grao de adquisición que teñen das destrezas básicas e a
súa competencia nas diferentes habilidades lingüísticas e cognitivas, así como sobre
os seus coñecementos nas categorías Vocabulary, Grammar e Pronunciation.

1036 Repasar as diversas intencións comunicativas e funcións (Objectives) asociadas
ás unidades trimestrais:

1037 Vocabulary
o Shopping
o Advertising
o Identity
o Verbs for historical events
o Natural disasters
o Crime

1038 Grammar
o Comparatives and superlatives
o (not) as …as …
o too and not enough with adjectives
o Sense verbs
o Verbs of probability
o Relative pronouns
o Subject and object questions
o Future forms
o will and might
o First conditional

1039 Listening
o Episode one

1040 Speaking
o Names for shops

1041 Reading



o Reality TV
1042 Writing (Project)

o Open your own shop



OBXECTIVOS DE ENSINANZA

1043 Repasar  o  vocabulario  (Vocabulary)  programado  relacionado  cos  diversos
campos conceptuais que se desenvolven nas unidades trimestrais:

o Shopping
o Advertising
o Identity
o Verbs for historical events
o Natural disasters
o Crime

1044 Aprender,  coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  contidos
lingüísticos (Grammar) programados nas unidades trimestrais:

o Comparatives and superlatives
o (not) as …as …
o too and not enough with adjectives
o Sense verbs
o Verbs of probability
o Relative pronouns
o Subject and object questions
o Future forms
o will and might
o First conditional

1045 Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas destrezas asociadas ás unidades
trimestrais:

1046 Listening
o Episode one

1047 Speaking
o Names for shops

1048 Reading
o Reality TV

1049 Writing (Project)
o Open your own shop

1050 Aplicar técnicas de identificación (sons, palabras e números), de relación e de
asociación  (pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación
gráfica e pictórica).

1051 Interaccionar oralmente en situacións reais ou simuladas a través de respostas
verbais e non verbais.

1052 Aplicar  produtivamente  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos  lingüísticos
programados nas unidades trimestrais.

1053 Producir textos orais mediante a participación activa en actividades individuais ou
de grupo.

1054 Identificar o sentido global e os elementos máis significativos de textos orais,



escritos e audiovisuais.
1055 Desenvolver estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión oral.
1056 Comprender as mensaxes procedentes do profesor, doutros compañeiros ou dos

medios audiovisuais e informáticos utilizados.
1057 Recoñecer e utilizar conscientemente os mecanismos implicados na aprendizaxe

(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

1058 Valorar  positivamente  os  comportamentos  sociolingüísticos  que  facilitan  as
relacións de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos,
ton de voz, etc.).

1059 Valorar  positivamente  o  inglés  como  medio  para  ampliar  o  coñecemento  do
mundo exterior.

1060 Participar de maneira crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación
oral.

1061 Expresar  interese  por  coñecer  o  vocabulario  e  as  estruturas  lingüísticas
necesarias para expresar as necesidades elementais de comunicación.

1062 Avaliar o propio progreso de forma oral e escrita.



CONTIDOS 

·
1063 Bloque 1 [B1]: Escoitar, falar e conversar.
1064 Bloque 2 [B2]: Ler e escribir.
1065 Bloque 3 [B3]: Coñecemento da lingua.
1066 Bloque 4 [B4]: Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural.

CONTIDOS
REVIEW B (unidades 4, 5 e 6)

VOCABULARY
[B3]

·7 Shopping:  Counter,  till,  the  sales,  bargain,  shopper,  changing  romos,
trolley, basket, checkout, receipt…

·8 Advertising:  develop the product,  do some market research,  give it a
name and  design  the  logo,  write  a  slogan,  launch  and  promote  the
product, create an advertising campaign and make, a TV comercial…

·9 Identity:  Laptop,  user name,  password,  persoal identifi catión number
(PIN),  identity  card,  fingerprint,  signature,  debit  card,  bank  account
number, driving licence…

·10 Verbs for historical events: fought for,  attempted, bécame,  broke
out, sank, beat, founded, shot… 

·11 Natural disasters:  Earthquake, desertification, forest fire, volcanic
eruption, tornado, hurricane, drought, flood, iceberg, glacier…

·12 Crime:  writing  graffiti  on  a  wall,  stealing  money  from  a  bank,
sharing music  on the Internet,  vandalism,  stealing something from a
shop…

GRAMMAR
[B3]

o Comparatives and superlatives
o (not) as …as …
o too and not enough with adjectives
o Sense verbs
o Verbs of probability
o Relative pronouns
o Subject and object questions
o Future forms
o will and might
o First conditional

LISTENING
[B1, B4]

o Episode one

SPEAKING
[B1, B4]

o Names for shops

READING
[B2; B4]

o Reality TV



WRITING
[B2; B4]

o Open your own shop

1067 Expresións e fórmulas básicas da comunicación oral.
1068 Mecanismos  de  aprendizaxe  para  asegurar  unha  actitude  positiva  e  a

colaboración cos outros alumnos e alumnas.
1069 Nocións básicas do inglés e o seu funcionamento no discurso.
1070 Rutinas, fórmulas básicas e expresións frecuentes.

1071 Repaso e aplicación das diversas intencións comunicativas e funcións asociadas
ás unidades trimestrais.

1072 Recoñecemento  e  aplicación  produtiva  das  diversas  destrezas  asociadas  ás
unidades trimestrais.

1073 Aprendizaxe  e  posta  en  práctica  das  estruturas  gramaticais  e  dos  contidos
lingüísticos programados nas unidades trimestrais.

1074 Recoñecemento, produción e consolidación do vocabulario básico das unidades
trimestrais.

1075 Asociación entre pronuncia e escritura de vocábulos e expresións usuais.
1076 Identificación do sentido global  e dos elementos máis significativos de textos

orais, escritos e audiovisuais.
1077 Desenvolvemento de estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión

oral.
1078 Recoñecemento  e  utilización  consciente  dos  mecanismos  implicados  na

aprendizaxe (escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir,
interpretar  o  contexto  visual,  establecer  comunicación en parellas  ou en grupo,
etc.).

1079 Técnicas  de  identificación  (sons,  palabras  e  números),  de  relación  e  de
asociación  (pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación
gráfica e pictórica).

1080 Comprensión das mensaxes procedentes do profesor, doutros compañeiros ou
dos medios audiovisuais e informáticos utilizados.

1081 Interacción oral en situacións reais ou simuladas a través de respostas verbais e
non verbais.

1082 Recoñecemento e aprendizaxe das formas de relación social na lingua inglesa.
1083 Produción  de  textos  orais  mediante  a  participación  activa  en  actividades

individuais ou de grupo.
1084 Tendencia a superar as dificultades que xurdan na comunicación oral, explotando

as estratexias de comunicación dispoñibles.
1085 Toma de conciencia da capacidade para comprender globalmente unha mensaxe

sen necesidade de comprender todos e cada un dos elementos desta.
1086 Uso activo de vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais que se

desenvolven nas unidades trimestrais.
1087 Utilización das fórmulas lingüísticas habituais de relación social.
1088 Utilización dos mecanismos implicados na aprendizaxe (escoitar, falar, ler, cantar,

representar, interpretar o contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en
grupo, escribir, etc.).

1089 Valoración do inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo exterior.



1090 Confianza na capacidade persoal para progresar.
1091 Participación crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
1092 Interese por coñecer o vocabulario e as estruturas lingüísticas necesarias para

expresar as necesidades elementais de comunicación.
1093 Valoración  positiva  dos  comportamentos  sociolingüísticos  que  facilitan  as

relacións de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos,
ton de voz, etc.).

1094 Avaliación do propio progreso de forma oral e escrita.



COMPETENCIAS BÁSICAS 

COMPETENCIA REVIEW B (unidades 4, 5 e 6)

Interacción co medio 
físico

·1 Os estudantes  practican o vocabulario  en relación cos desastres
naturais. 

Social e Cidadá

·2 Os  estudantes  practican  o  vocabulario  relativo  á  publicidade,  á
comercialización e ao comercio polo miúdo. 

·3 Os estudantes aprenden sobre a creación dun pequeno comercio
polo miúdo.

Cultural e Artística
·4 Os estudantes  aprenden sobre  o  punk  e  a  música  post-punk  e

exploran a importancia da imaxe para as bandas. 

* A Competencia Lingüística, pola propia natureza da materia, traballarase de forma
permanente ao longo de toda a unidade. 

METODOLOXÍA E RECURSOS 

PAUTAS METODOLÓXICAS DA UNIDADE

1095 Presentación da Unidade de repaso do segundo trimestre. 

1096 Realización progresiva e estruturada das actividades .

1097 O  desenvolvemento  da  Unidade  ten  un  enfoque  integrador, que  achega  o
alumno  a  situacións  contextualizadas  da  súa  propia  experiencia  ou  dos  seus
coñecementos  previos,  favorecendo  todo  tipo  de  aprendizaxes  e  actividades
cognitivas,  alternando  actividades  de  diversa  natureza  (predisposición,
observación,  comprensión,  expresión,  reflexión,  valoración,  creación,  aplicación,
investigación)  a  través  da  actuación  do  profesor (motivación,  explicacións,
exemplificacións,  preguntas  e  respostas,  propostas  de  tarefas,  etc.)  e  coa
participación activa dos alumnos e das alumnas.

1098 No proceso de ensinanza-aprendizaxe favorecerase a  atención individualizada
aos  alumnos,  que  se  complementará  con  actividades  de  reforzo co  fin  de
recuperar  aqueles  obxectivos  e  contidos  básicos  non  consolidados  e  con
actividades de ampliación.



1099 Os sistemas de agrupamento serán flexibles e adecuados ao tipo de actividades
e  destrezas  que  se  pretende  desenvolver,  incluíndo  o  gran  grupo,  o  traballo
individual, os pequenos grupos e as parellas.

1100 O  espazo  habitual  da  actividade  docente  é  a  aula,  e  poden utilizarse  outros
espazos do centro escolar como a biblioteca, a aula de usos múltiples, a aula de
medios audiovisuais, a aula de informática ou de plástica.

1101 Ao longo do proceso educativo estimularase os alumnos a través do emprego do
reforzo positivo, valorando e facendo explícitos os éxitos que vaia logrando cada
un deles.

ACTIVIDADES

Na unidade trabállanse diferentes actividades dirixidas ao recoñecemento e aplicación
de: 

1102 As  diversas  INTENCIÓNS  COMUNICATIVAS,  FUNCIÓNS  E  CONTIDOS
programados na Unidade didáctica:

1103 Vocabulary: Recoñecemento e produción do vocabulario programado na
Unidade didáctica:

• Shopping
• Advertising
• Identity
• Verbs for historical events
• Natural disasters
• Crime

1104 Grammar: Aprendizaxe e posta en práctica das estruturas gramaticais e
dos contidos lingüísticos programados na Unidade didáctica:

• Comparatives and superlatives
• (not) as …as …
• too and not enough with adjectives
• Sense verbs
• Verbs of probability
• Relative pronouns
• Subject and object questions
• Future forms
• will and might
• First conditional

1105 As diversas DESTREZAS asociadas á Unidade didáctica:

1106 Listening
o Episode one

1107 Speaking



o Names for shops
1108 Reading

o Reality TV
1109 Writing (Project)

o Open your own shop

As actividades encóntranse distribuídas ao longo das diferentes seccións da unidade:

ACTIVIDADES 
REVIEW B (unidades 4, 5 e 6)

SECCIÓNS/temas RECURSOS

VOCABULARY 
o Shopping
o Advertising
o Identity
o Verbs for historical events
o Natural disasters
o Crime

Student’s Book: p. 59
Teacher’s Book: p. 126-127

GRAMMAR
o Comparatives and superlatives
o (not) as …as …
o too and not enough with adjectives
o Sense verbs
o Verbs of probability
o Relative pronouns
o Subject and object questions
o Future forms
o will and might
o First conditional

Student’s Book: p. 59
Teacher’s Book: p. 126-127

READING
o Reality TV

Student’s Book: p. 60
Teacher’s Book: p. 128-129
Class CD: tracks 2.21

LISTENING 
o Episode one

Student’s Book: p. 61
Teacher’s Book: p. 130-131
Class CD: tracks 2.22

SPEAKING
o Names for shops

Student’s Book: p. 61
Teacher’s Book: p. 130-131



WRITING (Project)
o Open your own shop

Student’s Book: p. 61
Teacher’s Book: p. 130-131

SONG
o Punk and post-punk
o Boys don’t cry – The Cure

Student’s Book: p. 62
Teacher’s Book: p. 132-133
Class CD: tracks 2.23



AVALIACIÓN

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN

· Realización e estimación das diversas  actividades de avaliación que se recollen ao
longo  da  Programación  das  unidades  trimestrais  e  que  se  integran  no
desenvolvemento do proceso educativo:
1110 Valoración  das  diversas  actividades  programadas a  partir  dos

obxectivos  didácticos  e  dos  contidos  que  se  desenvolveron  nas  unidades
trimestrais.

1111 Valoración  das  diversas  actividades  e  exercicios  de  control  e
avaliación (Term Test 2) que permiten avaliar o grao de progreso realizado
polos alumnos á vez que o proceso de ensinanza e a propia práctica docente
realizadas nas unidades trimestrais.

· Cuberta dos instrumentos de avaliación:
· Ficha de rexistro personalizada, que recolle os resultados obtidos por cada

alumno e que integra a información obtida e a valoración desta.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

§ Procedementos:

· Observación sistemática do traballo e da participación e integración do alumno 
na clase.

· Intercambios orais: Preguntas e respostas na clase, diálogos, breves coloquios e
debates.

· Exercicios  específicos  asociados aos diversos  obxectivos  didácticos  e  contidos
programados nas unidades trimestrais.

· Revisión, análise e comentario das actividades e traballos realizados, recollidos
no Caderno escolar e en exercicios específicos.

· Proba específica de avaliación (Term Test 2).
· Autoavaliación.
· Coavaliación.

§ Instrumentos:

· Ficha de rexistro personalizada, onde se anotan os resultados apreciados a partir
da observación, a análise de tarefas, as intervencións na clase e a corrección dos
exercicios e do Caderno escolar individual do alumno, que integra a información
obtida e a valoración desta.

· Probas orais.
· Producións e probas escritas, que incorporan os resultados obtidos nas diversas

actividades de avaliación que se integran no proceso educativo.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN

· Resposta  adecuada  ás  preguntas  e  aos  exercicios  das  diversas  actividades  de
avaliación relacionadas directamente coa adquisición e co dominio dos  obxectivos
didácticos da Unidade, tendo en conta os seguintes criterios de avaliación:
1112 Recoñecer, comprender e producir mensaxes orais e escritas relacionadas

coas diversas intencións comunicativas e funcións (Objectives) desenvolvidas
nas unidades trimestrais.

1113 Escribir, ler, recoñecer e producir as palabras e expresións (Vocabulary)
estudadas nas unidades trimestrais:

o Shopping
o Advertising
o Identity
o Verbs for historical events
o Natural disasters
o Crime

1114 Coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  contidos
lingüísticos (Grammar) estudados nas unidades trimestrais:

o Comparatives and superlatives
o (not) as …as …
o too and not enough with adjectives
o Sense verbs
o Verbs of probability
o Relative pronouns
o Subject and object questions
o Future forms
o will and might
o First conditional

1115 Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas destrezas asociadas ás
unidades trimestrais:
1116 Listening

o Episode one
1117 Speaking

o Names for shops
1118 Reading

o Reality TV
1119 Writing (Project)

o Open your own shop

· Actitude receptiva, comportamento adecuado e valoración positiva das actividades
encomendadas:
· Comprensión da idea xeral  e das informacións específicas máis relevantes de



textos orais e escritos.
· Elaboración do Caderno escolar, no que se recollen as actividades e traballos de

desenvolvemento da Unidade didáctica, que poden ser realizados tanto na clase
coma na casa.

· Resolución das cuestións que se formulan nas diversas actividades, xa sexa de
maneira oral ou escrita.

· Presentación das producións escritas con precisión, claridade, corrección, orde e
limpeza.

· Interese  pola  mellora  da  competencia  comunicativa,  tanto  expresiva  coma
comprensiva, oral e escrita.

· Utilización adecuada das estratexias básicas para progresar na aprendizaxe.
· Respecto e valoración do uso doutras linguas.
· Recoñecemento da diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
· Valoración  da  lingua  inglesa  como  instrumento  de  comunicación  con  outras

persoas e como ferramenta de aprendizaxe.
· Interese  e  curiosidade  por  aprender  e  progresar  na  lingua  inglesa  e  polas

persoas que falan esta lingua.
· Colaboración  cos  compañeiros  e  coas  compañeiras  para  levar  a  cabo  a

aprendizaxe de maneira cooperativa.
· Participación activa na clase.
· Respecto polo profesor e polos compañeiros da clase.
· Interese polo traballo e aplicación a este, valorando o aprecio do alumno pola

correcta e precisa realización dos exercicios e actividades, así como o gusto pola
presentación dos traballos de maneira clara, ordenada, limpa e con ortografía
correcta.

· Coidado dos materiais da clase e do Caderno escolar.



LINGUA INGLESA

PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.  CURSO CUARTO.

UNIDADE DIDÁCTICA 7: Get personal

 temporalización: 3º trimestre. Catro semanas.

7.1.  OBXECTIVOS

OBXECTIVOS DE ENSINANZA
      utilizar adecuadamente os diversos elementos que se integran en cada un dos
materiais.
1120 Motivar os alumnos e as alumnas do grupo ao inicio dunha nova etapa educativa,

determinando o  grao de adquisición que teñen das destrezas básicas  (Reading,
Writing,  Listening  e  Speaking)  e  a  súa  competencia  nas  diferentes  habilidades
lingüísticas  e  cognitivas,  así  como  sobre  os  seus  coñecementos  nas  categorías
Vocabulary, Grammar e Pronunciation.

1121 Recoñecer  e  aplicar  produtivamente  as  diversas  intencións  comunicativas  e
funcións (Objectives) asociadas á Unidade didáctica:

1122 Vocabulary
o Relationships
o Collocations with have, do and make

1123 Grammar
o Second conditional
o should/shouldn’t
o Second conditional for advice
o First v. second conditional

1124 Pronunciation
o would/wouldn’t

1125 Listening
o Help!

1126 Speaking
o Do a questionnaire
o Give advice
o English you need: Be a mediator

1127 Reading
o Are you romantic?



o Culture: School mediators
1128 Writing

o My advice
o so and such

OBXECTIVOS DE ENSINANZA

1129 Recoñecer e producir o vocabulario (Vocabulary) programado relacionado cos
diversos campos conceptuais que se desenvolven na Unidade didáctica:

o Relationships
o Collocations with have, do and make

1130 Aprender, coñecer e poñer en práctica as estruturas gramaticais e os contidos
lingüísticos (Grammar) programados na Unidade didáctica:

o Second conditional
o should/shouldn’t
o Second conditional for advice
o First v. second conditional

1131 Identificar,  recoñecer  e  reproducir  os  sons  (Pronunciation)  programados na
Unidade didáctica,  así  como os aspectos de ritmo, acentuación e entoación das
palabras e expresións estudadas:

o would/wouldn’t

1132 Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas destrezas asociadas á Unidade
didáctica:

1133 Listening
o Help!

1134 Speaking
o Do a questionnaire
o Give advice
o English you need: Be a mediator

1135 Reading
o Are you romantic?
o Culture: School mediators

1136 Writing
o My advice
o so and such

1137 Aplicar técnicas de identificación (sons, palabras e números), de relación e de
asociación  (pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación
gráfica e pictórica).

1138 Interaccionar oralmente en situacións reais ou simuladas a través de respostas
verbais e non verbais.



1139 Aplicar  produtivamente  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos  lingüísticos
programados para a Unidade didáctica.

1140 Producir textos orais mediante a participación activa en actividades individuais ou
de grupo.

1141 Identificar o sentido global e os elementos máis significativos de textos orais,
escritos e audiovisuais.

1142 Desenvolver estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión oral.
1143 Coñecer algúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde se fala a

lingua inglesa a través de diversos medios e das tecnoloxías da información e da
comunicación.

1144 Recoñecer e aprender as formas de relación social na lingua inglesa.
1145 Comprender as mensaxes procedentes do profesor, doutros compañeiros ou dos

medios audiovisuais e informáticos utilizados.
1146 Recoñecer e utilizar conscientemente os mecanismos implicados na aprendizaxe

(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

1147 Valorar  positivamente  os  comportamentos  sociolingüísticos  que  facilitan  as
relacións de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos,
ton de voz, etc.).

1148 Valorar  positivamente  o  inglés  como  medio  para  ampliar  o  coñecemento  do
mundo exterior.

1149 Participar de maneira crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación
oral.

1150 Expresar  interese  por  coñecer  o  vocabulario  e  as  estruturas  lingüísticas
necesarias para expresar as necesidades elementais de comunicación.

1151 Avaliar o propio progreso de forma oral e escrita.



7.2.  CONTIDOS 

1152 Bloque 1 [B1]: Escoitar, falar e conversar.
1153 Bloque 2 [B2]: Ler e escribir.
1154 Bloque 3 [B3]: Coñecemento da lingua.
1155 Bloque 4 [B4]: Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural.

CONTIDOS
UNIDADE 7. Get personal

VOCABULARY
[B3]

Relationships: fall in love; get engaged – get married; chat somebody up
– get on; fall out – break up; go on a date – go out; get over it – make up –
get back together…

Collocations with have, do and make: have – have an argument, have
a party, have a; conversation, have a good time; do – do something wrong,
do nothing; make – make fun of someone, make a mistake, make an effort,
make an excuse

GRAMMAR
[B3]

o Second conditional
o should/shouldn’t
o Second conditional for advice
o First v. second conditional

PRONUNCIATION
[B1]

o would/wouldn’t

LISTENING
[B1, B4]

o Help!

SPEAKING
[B1, B4]

o Do a questionnaire
o Give advice
o English you need: Be a mediator

READING
[B2; B4]

o Are you romantic?
o Culture: School mediators

WRITING o My advice



[B2; B4] o so and such

1156 Expresións e fórmulas básicas da comunicación oral.
1157 Mecanismos  de  aprendizaxe  para  asegurar  unha  actitude  positiva  e  a

colaboración cos outros alumnos e alumnas.
1158 Nocións básicas do inglés e o seu funcionamento no discurso.
1159 Rutinas, fórmulas básicas e expresións frecuentes.

1160 Recoñecemento da estrutura de ENGLISH IN MOTION 4 e utilización dos diversos
elementos que se integran en cada un dos materiais.

1161 Recoñecemento e aplicación adecuada das diversas intencións comunicativas e
funcións asociadas á Unidade didáctica.

1162 Recoñecemento  e  aplicación  produtiva  das  diversas  destrezas  asociadas  á
Unidade didáctica 

1163 Aprendizaxe  e  posta  en  práctica  das  estruturas  gramaticais  e  dos  contidos
lingüísticos programados.

1164 Recoñecemento, produción e consolidación do vocabulario básico da Unidade.
1165 Asociación entre pronuncia e escritura de vocábulos e expresións usuais.
1166 Identificación, recoñecemento e reprodución dos sons programados na Unidade

didáctica, así como dos aspectos de ritmo, acentuación e entoación das palabras e
expresións estudadas. 

1167 Identificación do sentido global  e dos elementos máis significativos de textos
orais, escritos e audiovisuais.

1168 Desenvolvemento de estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión
oral.

1169 Recoñecemento  e  utilización  consciente  dos  mecanismos  implicados  na
aprendizaxe (escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir,
interpretar  o  contexto  visual,  establecer  comunicación en parellas  ou en grupo,
etc.).

1170 Técnicas  de  identificación  (sons,  palabras  e  números),  de  relación  e  de
asociación  (pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación
gráfica e pictórica).

1171 Coñecemento dalgúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde
se  fala  a  lingua  inglesa  a  través  de  diversos  medios  e  das  tecnoloxías  da
información e da comunicación.

1172 Comprensión das mensaxes procedentes do profesor, doutros compañeiros ou
dos medios audiovisuais e informáticos utilizados.

1173 Interacción oral en situacións reais ou simuladas a través de respostas verbais e
non verbais.

1174 Recoñecemento e aprendizaxe das formas de relación social na lingua inglesa.
1175 Produción  de  textos  orais  mediante  a  participación  activa  en  actividades

individuais ou de grupo.
1176 Tendencia a superar as dificultades que xurdan na comunicación oral, explotando

as estratexias de comunicación dispoñibles.
1177 Toma de conciencia da capacidade para comprender globalmente unha mensaxe

sen necesidade de comprender todos e cada un dos elementos desta.
1178 Uso activo de vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais que se



desenvolven na Unidade didáctica.
1179 Utilización das fórmulas lingüísticas habituais de relación social.
1180 Utilización dos mecanismos implicados na aprendizaxe (escoitar, falar, ler, cantar,

representar, interpretar o contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en
grupo, escribir, etc.).

1181 Valoración do inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo exterior.
1182 Confianza na capacidade persoal para progresar.
1183 Participación crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
1184 Interese por coñecer o vocabulario e as estruturas lingüísticas necesarias para

expresar as necesidades elementais de comunicación.
1185 Valoración  positiva  dos  comportamentos  sociolingüísticos  que  facilitan  as

relacións de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos,
ton de voz, etc.).

1186 Avaliación do propio progreso de forma oral e escrita.

7.3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

COMPETENCIA UNIDADE 7. Get personal

Social e cidadá 

·32 Os alumnos usan unha linguaxe que pode aplicarse a situacións
da vida real.

·33 Os alumnos aprenden sobre as relacións. 
·34 Os alumnos avalían os aspectos da súa propia personalidade. 
·35 Os  alumnos  discuten  as  situacións  hipotéticas  que  implican

decisións morais ou éticas. 
·36 Os alumnos discuten as cuestións relativas ás relacións. 
·37 Os  alumnos  examinan  a  maneira  de  resolver  os  problemas

interpersoais e a saúde. 
·38 Os alumnos aprenden sobre os  mediadores  da escola  como

unha forma de resolver os conflitos nas escolas. 

Aprender a aprender 

·39 Os alumnos usan estratexias para planear o seu propio traballo
escrito.

·40 Os alumnos utilizan de maneira autónoma os medios ao seu
alcance para investigar sobre unha canción. 

Autonomía e iniciativa 
persoal 

·41 Os alumnos usan estratexias para avaliar e desenvolver o seu
propio traballo escrito.

* A Competencia Lingüística, pola propia natureza da materia, traballarase de forma
permanente ao longo de toda a unidade. 





7.4. METODOLOXÍA E RECURSOS 

PAUTAS METODOLÓXICAS DA UNIDADE

1187 Presentación da Unidade didáctica. 

1188 Realización progresiva e estruturada das actividades .

1189 O  desenvolvemento  da  Unidade  ten  un  enfoque  integrador, que  achega  o
alumno  a  situacións  contextualizadas  da  súa  propia  experiencia  ou  dos  seus
coñecementos  previos,  favorecendo  todo  tipo  de  aprendizaxes  e  actividades
cognitivas,  alternando  actividades  de  diversa  natureza  (predisposición,
observación,  comprensión,  expresión,  reflexión,  valoración,  creación,  aplicación,
investigación)  a  través  da  actuación  do  profesor (motivación,  explicacións,
exemplificacións,  preguntas  e  respostas,  propostas  de  tarefas,  etc.)  e  coa
participación activa dos alumnos e das alumnas.

1190 No proceso de ensinanza-aprendizaxe favorecerase a  atención individualizada
aos  alumnos,  que  se  complementará  con  actividades  de  reforzo co  fin  de
recuperar  aqueles  obxectivos  e  contidos  básicos  non  consolidados  e  con
actividades de ampliación.

1191 Os sistemas de agrupamento serán flexibles e adecuados ao tipo de actividades
e  destrezas  que  se  pretende  desenvolver,  incluíndo  o  gran  grupo,  o  traballo
individual, os pequenos grupos e as parellas.

1192 O  espazo  habitual  da  actividade  docente  é  a  aula,  e  poden utilizarse  outros
espazos do centro escolar como a biblioteca, a aula de usos múltiples, a aula de
medios audiovisuais, a aula de informática ou de plástica.

1193 Ao longo do proceso educativo estimularase os alumnos a través do emprego do
reforzo positivo, valorando e facendo explícitos os éxitos que vaia logrando cada
un deles.



7.5. ACTIVIDADES

Na unidade trabállanse diferentes actividades dirixidas ao recoñecemento e aplicación
de: 

1194 As  diversas  INTENCIÓNS  COMUNICATIVAS,  FUNCIÓNS  E  CONTIDOS
programados na Unidade didáctica:

1195 Vocabulary: Recoñecemento e produción do vocabulario programado na
Unidade didáctica:

• Relationships
• Collocations with have, do and make

1196 Grammar: Aprendizaxe e posta en práctica das estruturas gramaticais e
dos contidos lingüísticos programados na Unidade didáctica:

• Second conditional
• should/shouldn’t
• Second conditional for advice
• First v. second conditional

1197 Pronunciation:  Identificación, recoñecemento e reprodución dos sons
programados na Unidade didáctica, así como dos aspectos de ritmo, acentuación
e entoación das palabras e expresións estudadas:

• would/wouldn’t

1198 As diversas DESTREZAS asociadas á Unidade didáctica:

1199 Listening
o Help!

1200 Speaking
o Do a questionnaire
o Give advice
o English you need: Be a mediator

1201 Reading
o Are you romantic?
o Culture: School mediators

1202 Writing
o My advice
o so and such

 



As actividades encóntranse distribuídas ao longo das diferentes seccións da unidade:

ACTIVIDADES 
UNIDADE 7. Get personal

SECCIÓNS/temas RECURSOS

VOCABULARY 
o Relationships
o Collocations with have, do and make

Student’s Book: p. 63, 66; Word list p. 108
Teacher’s Book: p. 134-135; 140-141
Workbook: Word list p. 82, Vocabulary p. 84 e 86
Class CD: tracks 2.24-2.25, 2.28
My portfolio, p. 24

GRAMMAR
o Second conditional
o should/shouldn’t
o Second conditional for advice
o First v. second conditional

Student’s Book: p. 65, 67;  Grammar reference p.
99
Teacher’s Book: p. 138-139; 142-143
Workbook: Grammar reference p. 80, Grammar p.
84 e 86
Class CD: track 2.26 e 2.30

PRONUNCIATION
o would/wouldn’t

Student’s Book: p. 65
Teacher’s Book: p. 138-139
Class CD: track 2.27

READING
o Are you romantic?

Student’s Book: p. 64
Teacher’s Book: p. 136-137
Workbook: Reading p. 88
Class CD: track 2.28

LISTENING 
o Help!

Student’s Book: p. 66
Teacher’s Book: p. 140-141
Workbook: Listening p. 89
Class CD: track 2.29

CULTURE
o Culture: School mediators

Student’s Book: p. 68
Teacher’s Book: p. 144-145
Class CD: track 2.31

SPEAKING / ENGLISH YOU NEED
o Do a questionnaire
o Give advice
o English you need: Be a mediator

Student’s Book: p. 69; Word list p. 108
Teacher’s Book: p. 146-147
Workbook: Word List p. 82, English you need p. 89
Class CD: tracks 2.32-2.33

WRITING
o My advice
o so and such

Student’s Book: p. 70
Teacher’s Book: p. 148-149
Workbook: Writing p. 90
My Portfolio, p. 25



Website: My webpage



7.6. AVALIACIÓN

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN

· Realización e estimación das diversas  actividades de avaliación que se recollen ao
longo da Programación da Unidade didáctica e que se integran no desenvolvemento
do proceso educativo:
· Exploración de coñecementos previos.
1203 Valoración  das  diversas  actividades  programadas a  partir  dos

obxectivos didácticos e dos contidos que se desenvolveron na Unidade.
1204 Valoración  das  diversas  actividades  e  exercicios  de  control  e

avaliación  (Test) que  permiten  avaliar  o  grao  de  progreso  realizado  polos
alumnos á vez que o proceso de ensinanza e a propia práctica docente realizadas
na Unidade didáctica.

· Cuberta dos instrumentos de avaliación:
· Ficha de rexistro personalizada, que recolle os resultados obtidos por cada

alumno e que integra a información obtida e a valoración desta.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

§ Procedementos:

· Observación sistemática do traballo e da participación e integración do alumno 
na clase.

· Intercambios orais: Preguntas e respostas na clase, diálogos, breves coloquios e
debates.

· Exercicios  específicos  asociados aos diversos  obxectivos  didácticos  e  contidos
programados na Unidade didáctica.

· Revisión,  análise  e  comentario  das  actividades  e  dos  traballos  realizados,
recollidos no Caderno escolar e en exercicios específicos.

· Proba específica de avaliación da Unidade didáctica.
· Autoavaliación.
· Coavaliación.

§ Instrumentos:

· Ficha de rexistro personalizada, onde se anotan os resultados apreciados a partir
da observación, a análise de tarefas, as intervencións na clase e a corrección dos
exercicios e do Caderno escolar individual do alumno, que integra a información
obtida e a valoración desta.

· Probas orais.
· Producións e probas escritas, que incorporan os resultados obtidos nas diversas

actividades de avaliación que se integran no proceso educativo.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN

· Resposta  adecuada  ás  preguntas  e  aos  exercicios  das  diversas  actividades  de
avaliación relacionadas directamente coa adquisición e co dominio dos  obxectivos
didácticos da Unidade, tendo en conta os seguintes criterios de avaliación:
1205 Recoñecer, comprender e producir mensaxes orais e escritas relacionadas

coas diversas intencións comunicativas e funcións (Objectives) desenvolvidas
na Unidade didáctica.

1206 Escribir, ler, recoñecer e producir as palabras e expresións (Vocabulary)
estudadas na Unidade didáctica:

o Relationships
o Collocations with have, do and make

1207 Coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  contidos
lingüísticos (Grammar) estudados na Unidade didáctica:

o Second conditional
o should/shouldn’t
o Second conditional for advice
o First v. second conditional

1208 Recoñecer e pronunciar os sons programados (Pronunciation), así como
os  aspectos  de  ritmo,  acentuación  e  entoación  das  palabras  e  expresións
estudadas:

o would/wouldn’t
1209 Recoñecer  e  aplicar  produtivamente as  diversas  destrezas  asociadas á

Unidade didáctica:
1210 Listening

o Help!
1211 Speaking

o Do a questionnaire
o Give advice
o English you need: Be a mediator

1212 Reading
o Are you romantic?
o Culture: School mediators

1213 Writing
o My advice
o so and such

· Actitude receptiva, comportamento adecuado e valoración positiva das actividades
encomendadas:
· Comprensión da idea xeral  e das informacións específicas máis relevantes de

textos orais e escritos.
· Identificación dos aspectos sociais, culturais e xeográficos propios dos países de

lingua inglesa, mostrando interese por coñecelos.
· Elaboración do Caderno escolar, no que se recollen as actividades e traballos de

desenvolvemento da Unidade didáctica, que poden ser realizados tanto na clase
coma na casa.



· Resolución das cuestións que se formulan nas diversas actividades, xa sexa de
maneira oral ou escrita.

· Presentación das producións escritas con precisión, claridade, corrección, orde e
limpeza.

· Interese  pola  mellora  da  competencia  comunicativa,  tanto  expresiva  coma
comprensiva, oral e escrita.

· Utilización adecuada das estratexias básicas para progresar na aprendizaxe.
· Respecto e valoración do uso doutras linguas.
· Recoñecemento da diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
· Valoración  da  lingua  inglesa  como  instrumento  de  comunicación  con  outras

persoas e como ferramenta de aprendizaxe.
· Interese  e  curiosidade  por  aprender  e  progresar  na  lingua  inglesa  e  polas

persoas que falan esta lingua.
· Colaboración  cos  compañeiros  e  coas  compañeiras  para  levar  a  cabo  a

aprendizaxe de maneira cooperativa.
· Participación activa na clase.
· Respecto polo profesor e polos compañeiros da clase.
· Interese polo traballo e aplicación a este, valorando o aprecio do alumno pola

correcta e precisa realización dos exercicios e actividades, así como o gusto pola
presentación dos traballos de maneira clara, ordenada, limpa e con ortografía
correcta.

· Coidado dos materiais da clase e do Caderno escolar.



LINGUA INGLESA

PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.  CURSO CUARTO.

UNIDADE DIDÁCTICA 8: Wonders

 temporalización: 3º trimestre. Catro semanas.

8.1.  OBXECTIVOS

OBXECTIVOS DE ENSINANZA

1214  utilizar adecuadamente os diversos elementos que se integran en cada un dos
materiais.

1215 Motivar os alumnos e as alumnas do grupo ao inicio dunha nova etapa educativa,
determinando o  grao de adquisición que teñen das destrezas básicas  (Reading,
Writing,  Listening  e  Speaking)  e  a  súa  competencia  nas  diferentes  habilidades
lingüísticas  e  cognitivas,  así  como  sobre  os  seus  coñecementos  nas  categorías
Vocabulary, Grammar e Pronunciation.

1216 Recoñecer  e  aplicar  produtivamente  as  diversas  intencións  comunicativas  e
funcións (Objectives) asociadas á Unidade didáctica:

1217 Vocabulary
o Monuments
o Mysteries

1218 Grammar
o Passive: present and past
o Passive: questions

1219 Pronunciation
o Intonation

1220 Listening
o Mysterious world

1221 Speaking
o Choose your favourite buildings
o An interview about a mystery
o English you need: Express doubt

1222 Reading
o My seven wonders
o Culture: The first emperor



1223 Writing
o My choice
o Linkers of reason



OBXECTIVOS DE ENSINANZA

1224 Recoñecer e producir o vocabulario (Vocabulary) programado relacionado cos
diversos campos conceptuais que se desenvolven na Unidade didáctica:

o Monuments
o Mysteries

1225 Aprender,  coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  contidos
lingüísticos (Grammar) programados na Unidade didáctica:

o Passive: present and past
o Passive: questions

1226 Identificar,  recoñecer  e  reproducir  os  sons  (Pronunciation)  programados na
Unidade didáctica,  así  como os aspectos de ritmo, acentuación e entoación das
palabras e expresións estudadas:

o Intonation
1227 Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas destrezas asociadas á Unidade

didáctica:
1228 Listening

o Mysterious world
1229 Speaking

o Choose your favourite buildings
o An interview about a mystery
o English you need: Express doubt

1230 Reading
o My seven wonders
o Culture: The first emperor

1231 Writing
o My choice
o Linkers of reason

1232 Aplicar técnicas de identificación (sons, palabras e números), de relación e de
asociación  (pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación
gráfica e pictórica).

1233 Interaccionar oralmente en situacións reais ou simuladas a través de respostas
verbais e non verbais.

1234 Aplicar  produtivamente  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos  lingüísticos
programados para a Unidade didáctica.

1235 Producir textos orais mediante a participación activa en actividades individuais ou
de grupo.

1236 Identificar o sentido global e os elementos máis significativos de textos orais,
escritos e audiovisuais.

1237 Desenvolver estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión oral.
1238 Coñecer algúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde se fala a

lingua inglesa a través de diversos medios e das tecnoloxías da información e da
comunicación.

1239 Recoñecer e aprender as formas de relación social na lingua inglesa.
1240 Comprender as mensaxes procedentes do profesor, doutros compañeiros ou dos

medios audiovisuais e informáticos utilizados.



1241 Recoñecer e utilizar conscientemente os mecanismos implicados na aprendizaxe
(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

1242 Valorar  positivamente  os  comportamentos  sociolingüísticos  que  facilitan  as
relacións de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos,
ton de voz, etc.).

1243 Valorar  positivamente  o  inglés  como  medio  para  ampliar  o  coñecemento  do
mundo exterior.

1244 Participar de maneira crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación
oral.

1245 Expresar  interese  por  coñecer  o  vocabulario  e  as  estruturas  lingüísticas
necesarias para expresar as necesidades elementais de comunicación.

1246 Avaliar o propio progreso de forma oral e escrita.

8.2.  CONTIDOS 

·
1247 Bloque 1 [B1]: Escoitar, falar e conversar.
1248 Bloque 2 [B2]: Ler e escribir.
1249 Bloque 3 [B3]: Coñecemento da lingua.
1250 Bloque 4 [B4]: Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural.

CONTIDOS
UNIDADE 8. Wonders

VOCABULARY
[B3]

Monuments:  wall,  temple,  palace,  pyramid,  skyscraper,  opera  house,
church, mosque, monastery, lighthouse…

Mysteries: mystery, fact, theories, evidence, clues, case…

GRAMMAR
[B3]

o Passive: present and past
o Passive: questions

PRONUNCIATION
[B1]

o Intonation

LISTENING
[B1, B4]

o Mysterious world

SPEAKING o Choose your favourite buildings



[B1, B4] o An interview about a mystery
o English you need: Express doubt

READING
[B2; B4]

o My seven wonders
o Culture: The first emperor

WRITING
[B2; B4]

o My choice
o Linkers of reason

1251 Expresións e fórmulas básicas da comunicación oral.
1252 Mecanismos  de  aprendizaxe  para  asegurar  unha  actitude  positiva  e  a

colaboración cos outros alumnos e alumnas.
1253 Nocións básicas do inglés e o seu funcionamento no discurso.
1254 Rutinas, fórmulas básicas e expresións frecuentes.

1255 Recoñecemento da estrutura de ENGLISH IN MOTION 4 e utilización dos diversos
elementos que se integran en cada un dos materiais.

1256 Recoñecemento e aplicación adecuada das diversas intencións comunicativas e
funcións asociadas á Unidade didáctica.

1257 Recoñecemento  e  aplicación  produtiva  das  diversas  destrezas  asociadas  á
Unidade didáctica 

1258 Aprendizaxe  e  posta  en  práctica  das  estruturas  gramaticais  e  dos  contidos
lingüísticos programados.

1259 Recoñecemento, produción e consolidación do vocabulario básico da Unidade.
1260 Asociación entre pronuncia e escritura de vocábulos e expresións usuais.
1261 Identificación, recoñecemento e reprodución dos sons programados na Unidade

didáctica, así como dos aspectos de ritmo, acentuación e entoación das palabras e
expresións estudadas. 

1262 Identificación do sentido global  e dos elementos máis significativos de textos
orais, escritos e audiovisuais.

1263 Desenvolvemento de estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión
oral.

1264 Recoñecemento  e  utilización  consciente  dos  mecanismos  implicados  na
aprendizaxe (escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir,
interpretar  o  contexto  visual,  establecer  comunicación en parellas  ou en grupo,
etc.).

1265 Técnicas  de  identificación  (sons,  palabras  e  números),  de  relación  e  de
asociación  (pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación
gráfica e pictórica).

1266 Coñecemento dalgúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde
se  fala  a  lingua  inglesa  a  través  de  diversos  medios  e  das  tecnoloxías  da
información e da comunicación.

1267 Comprensión das mensaxes procedentes do profesor, doutros compañeiros ou
dos medios audiovisuais e informáticos utilizados.



1268 Interacción oral en situacións reais ou simuladas a través de respostas verbais e
non verbais.

1269 Recoñecemento e aprendizaxe das formas de relación social na lingua inglesa.
1270 Produción  de  textos  orais  mediante  a  participación  activa  en  actividades

individuais ou de grupo.
1271 Tendencia a superar as dificultades que xurdan na comunicación oral, explotando

as estratexias de comunicación dispoñibles.
1272 Toma de conciencia da capacidade para comprender globalmente unha mensaxe

sen necesidade de comprender todos e cada un dos elementos desta.
1273 Uso activo de vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais que se

desenvolven na Unidade didáctica.
1274 Utilización das fórmulas lingüísticas habituais de relación social.
1275 Utilización dos mecanismos implicados na aprendizaxe (escoitar, falar, ler, cantar,

representar, interpretar o contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en
grupo, escribir, etc.).

1276 Valoración do inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo exterior.
1277 Confianza na capacidade persoal para progresar.
1278 Participación crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
1279 Interese por coñecer o vocabulario e as estruturas lingüísticas necesarias para

expresar as necesidades elementais de comunicación.
1280 Valoración  positiva  dos  comportamentos  sociolingüísticos  que  facilitan  as

relacións de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos,
ton de voz, etc.).

1281 Avaliación do propio progreso de forma oral e escrita.

8.3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

COMPETENCIA UNIDADE 8. Wonders

Social e cidadá 
·42 Os alumnos usan unha linguaxe que pode aplicarse a situacións

da vida real.

Artística e cultural

·43 Os alumnos aprenden sobre diferentes tipos de monumentos
históricos. 

·44 Os alumnos aprenden sobre os lugares de interese histórico e
arquitectónico no Reino Unido.

·45 Os  alumnos  discuten  os  lugares  de  interese  histórico  e
arquitectónico no seu propio país. 

·46 Os alumnos aprenden sobre os misterios históricos. 
·47 Os alumnos aprenden sobre a historia da antiga China e o seu

primeiro emperador. 



Aprender a aprender 

·48 Os alumnos usan estratexias para planear o seu propio traballo
escrito.

·49 Os  alumnos  utilizan  os  medios  ao  seu  alcance  de  forma
autónoma para a investigación do Patrimonio Mundial. 

Autonomía e iniciativa 
persoal 

·50 Os alumnos usan estratexias para avaliar e desenvolver o seu
propio traballo escrito.

·51 Os  alumnos  preparan  unha  entrevista  de  radio  sobre  un
misterio. 

 

* A Competencia Lingüística, pola propia natureza da materia, traballarase de forma
permanente ao longo de toda a unidade. 



8.4. METODOLOXÍA E RECURSOS 

PAUTAS METODOLÓXICAS DA UNIDADE

1282 Presentación da Unidade didáctica. 

1283 Realización progresiva e estruturada das actividades .

1284 O  desenvolvemento  da  Unidade  ten  un  enfoque  integrador, que  achega  o
alumno  a  situacións  contextualizadas  da  súa  propia  experiencia  ou  dos  seus
coñecementos  previos,  favorecendo  todo  tipo  de  aprendizaxes  e  actividades
cognitivas,  alternando  actividades  de  diversa  natureza  (predisposición,
observación,  comprensión,  expresión,  reflexión,  valoración,  creación,  aplicación,
investigación)  a  través  da  actuación  do  profesor (motivación,  explicacións,
exemplificacións,  preguntas  e  respostas,  propostas  de  tarefas,  etc.)  e  coa
participación activa dos alumnos e das alumnas.

1285 No proceso de ensinanza-aprendizaxe favorecerase a  atención individualizada
aos  alumnos,  que  se  complementará  con  actividades  de  reforzo co  fin  de
recuperar  aqueles  obxectivos  e  contidos  básicos  non  consolidados  e  con
actividades de ampliación.

1286 Os sistemas de agrupamento serán flexibles e adecuados ao tipo de actividades
e  destrezas  que  se  pretende  desenvolver,  incluíndo  o  gran  grupo,  o  traballo
individual, os pequenos grupos e as parellas.

1287 O  espazo  habitual  da  actividade  docente  é  a  aula,  e  poden utilizarse  outros
espazos do centro escolar como a biblioteca, a aula de usos múltiples, a aula de
medios audiovisuais, a aula de informática ou de plástica.

1288 Ao longo do proceso educativo estimularase os alumnos a través do emprego do
reforzo positivo, valorando e facendo explícitos os éxitos que vaia logrando cada
un deles.



8.5. ACTIVIDADES

Na unidade trabállanse diferentes actividades dirixidas ao recoñecemento e aplicación
de: 

1289 As  diversas  INTENCIÓNS  COMUNICATIVAS,  FUNCIÓNS  E  CONTIDOS
programados na Unidade didáctica:

1290 Vocabulary: Recoñecemento e produción do vocabulario programado na
Unidade didáctica:

• Monuments
• Mysteries

1291 Grammar: Aprendizaxe e posta en práctica das estruturas gramaticais e
contidos lingüísticos programados na Unidade didáctica:

• Passive: present and past
• Passive: questions

1292 Pronunciation:  Identificación, recoñecemento e reprodución dos sons
programados na Unidade didáctica, así como dos aspectos de ritmo, acentuación
e entoación das palabras e expresións estudadas:

• Intonation

1293 As diversas DESTREZAS asociadas á Unidade didáctica:

1294 Reading
o My seven wonders
o Culture: The first emperor

1295 Writing
o My choice
o Linkers of reason

1296 Listening
o Mysterious world

1297 Speaking
o Choose your favourite buildings
o An interview about a mystery
o English you need: Express doubt



As actividades encóntranse distribuídas ao longo das diferentes seccións da unidade:

ACTIVIDADES 
UNIDADE 8. Wonders

SECCIÓNS/temas RECURSOS

VOCABULARY 
o Monuments
o Mysteries

Student’s Book: p. 71, 74;  Word list p. 108-
109
Teacher’s Book: p. 150-151; 156-157
Workbook: Word list p. 94, Vocabulary p. 96 e
98
Class CD: tracks. 2.34, 2.37-2.38
My portfolio, p. 26

GRAMMAR
o Passive: present and past
o Passive: questions

Student’s Book: p. 73, 75; Grammar reference
p. 100
Teacher’s Book: p. 154-155; 158-159
Workbook:  Grammar  reference  page  92-93,
Grammar p. 96 e 98
Class CD: track 2.36, 2.40

PRONUNCIATION
o Intonation

Student’s Book: p. 75
Teacher’s Book: p. 158-159
Class CD: track 2.41-2.42

READING
o My seven wonders

Student’s Book: p. 72
Teacher’s Book: p. 152-153
Workbook: Reading p. 100
Class CD: track 2.35

LISTENING 
o Mysterious world

Student’s Book: p. 74
Teacher’s Book: p. 156-157
Workbook: Listening p. 101
Class CD: track 2.39

CULTURE
o Culture: The first emperor

Student’s Book: p. 76
Teacher’s Book: p. 160-161
Class CD: track 2.43

SPEAKING / ENGLISH YOU NEED
o Choose your favourite buildings
o An interview about a mystery
o English you need: Express doubt

Student’s Book: p. 77; Word list p. 109
Teacher’s Book: p. 162-163
Workbook: Word List p. 94, English you need 
p. 101
Class CD: tracks 2.44-2.45

WRITING Student’s Book: p. 78



o My choice
o Linkers of reason

Teacher’s Book: p. 164-165
Workbook: Writing p. 102
My Portfolio, p. 27
Website: My webpage



8.6. AVALIACIÓN

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN

· Realización e estimación das diversas  actividades de avaliación que se recollen ao
longo da Programación da Unidade didáctica e que se integran no desenvolvemento
do proceso educativo:
· Exploración de coñecementos previos.
1298 Valoración  das  diversas  actividades  programadas a  partir  dos

obxectivos didácticos e dos contidos que se desenvolveron na Unidade.
1299 Valoración  das  diversas  actividades  e  exercicios  de  control  e

avaliación  (Test) que  permiten  avaliar  o  grao  de  progreso  realizado  polos
alumnos á vez que o proceso de ensinanza e a propia práctica docente realizadas
na Unidade didáctica.

· Cuberta dos instrumentos de avaliación:
· Ficha de rexistro personalizada, que recolle os resultados obtidos por cada

alumno e que integra a información obtida e a valoración desta.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

§ Procedementos:

· Observación sistemática do traballo e da participación e integración do alumno 
na clase.

· Intercambios orais: Preguntas e respostas na clase, diálogos, breves coloquios e
debates.

· Exercicios  específicos  asociados aos diversos  obxectivos  didácticos  e  contidos
programados na Unidade didáctica.

· Revisión, análise e comentario das actividades e traballos realizados, recollidos
no Caderno escolar e en exercicios específicos.

· Proba específica de avaliación da Unidade didáctica.
· Autoavaliación.
· Coavaliación.

§ Instrumentos:

· Ficha de rexistro personalizada, onde se anotan os resultados apreciados a partir
da observación, a análise de tarefas, as intervencións na clase e a corrección dos
exercicios e do Caderno escolar individual do alumno, que integra a información
obtida e a valoración desta.

· Probas orais.
· Producións e probas escritas, que incorporan os resultados obtidos nas diversas

actividades de avaliación que se integran no proceso educativo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN



· Resposta  adecuada  ás  preguntas  e  aos  exercicios  das  diversas  actividades  de
avaliación relacionadas directamente coa adquisición e o dominio  dos  obxectivos
didácticos da Unidade, tendo en conta os seguintes criterios de avaliación:

1300 Recoñecer, comprender e producir mensaxes orais e escritas relacionadas
coas diversas intencións comunicativas e funcións (Objectives) desenvolvidas
na Unidade didáctica.

1301 Escribir, ler, recoñecer e producir as palabras e expresións (Vocabulary)
estudadas na Unidade didáctica:

o Monuments
o Mysteries

1302 Coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos
lingüísticos (Grammar) estudados na Unidade didáctica:

o Passive: present and past
o Passive: questions

1303 Recoñecer e pronunciar os sons programados (Pronunciation), así como
os  aspectos  de  ritmo,  acentuación  e  entoación  das  palabras  e  expresións
estudadas:

o Intonation
1304 Recoñecer  e  aplicar  produtivamente as  diversas  destrezas  asociadas á

Unidade didáctica:

1305 Reading
o My seven wonders
o Culture: The first emperor

1306 Writing
o My choice
o Linkers of reason

1307 Listening
o Mysterious world

1308 Speaking
o Choose your favourite buildings
o An interview about a mystery
o English you need: Express doubt

· Actitude receptiva, comportamento adecuado e valoración positiva das actividades
encomendadas:
· Comprensión da idea xeral  e das informacións específicas máis relevantes de

textos orais e escritos.
· Identificación dos aspectos sociais, culturais e xeográficos propios dos países de

lingua inglesa, mostrando interese por coñecelos.
· Elaboración do Caderno escolar, no que se recollen as actividades e os traballos

de desenvolvemento da Unidade didáctica, que poden ser realizados tanto na
clase coma na casa.

· Resolución das cuestións que se formulan nas diversas actividades, xa sexa de



maneira oral ou escrita.
· Presentación das producións escritas con precisión, claridade, corrección, orde e

limpeza.
· Interese  pola  mellora  da  competencia  comunicativa,  tanto  expresiva  coma

comprensiva, oral e escrita.
· Utilización adecuada das estratexias básicas para progresar na aprendizaxe.
· Respecto e valoración do uso doutras linguas.
· Recoñecemento da diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
· Valoración  da  lingua  inglesa  como  instrumento  de  comunicación  con  outras

persoas e como ferramenta de aprendizaxe.
· Interese  e  curiosidade  por  aprender  e  progresar  na  lingua  inglesa  e  polas

persoas que falan esta lingua.
· Colaboración  cos  compañeiros  e  coas  compañeiras  para  levar  a  cabo  a

aprendizaxe de maneira cooperativa.
· Participación activa na clase.
· Respecto polo profesor e polos compañeiros da clase.
· Interese polo traballo e aplicación a este, valorando o aprecio do alumno pola

correcta e precisa realización dos exercicios e actividades, así como o gusto pola
presentación dos traballos de maneira clara, ordenada, limpa e con ortografía
correcta.

· Coidado dos materiais da clase e do Caderno escolar.



LINGUA INGLESA

PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.  CURSO CUARTO.

UNIDADE DIDÁCTICA 9: The front page

 temporalización: 2º trimestre. Catro semanas.

9.1.  OBXECTIVOS

OBXECTIVOS DE ENSINANZA

1309  utilizar adecuadamente os diversos elementos que se integran en cada un dos
materiais.

1310 Motivar os alumnos e as alumnas do grupo ao inicio dunha nova etapa educativa,
determinando o  grao de adquisición que teñen das destrezas básicas  (Reading,
Writing,  Listening  e  Speaking)  e  a  súa  competencia  nas  diferentes  habilidades
lingüísticas  e  cognitivas,  así  como  sobre  os  seus  coñecementos  nas  categorías
Vocabulary, Grammar e Pronunciation.

1311 Recoñecer  e  aplicar  produtivamente  as  diversas  intencións  comunicativas  e
funcións (Objectives) asociadas á Unidade didáctica:

1312 Vocabulary
o Newspapers
o Reporting verbs

1313 Grammar
o Past perfect
o Past perfect: questions
o Reported speech
o say and tell

1314 Pronunciation
o Vowel sound: /ɜ/ː

1315 Listening
o Press conference

1316 Speaking
o Invent a news story
o Hold a press conference
o English you need: Gossip

1317 Reading



o In the news
o Culture: Why gossip?

1318 Writing
o A news article
o Time connectors



OBXECTIVOS DE ENSINANZA

1319 Recoñecer e producir o vocabulario (Vocabulary) programado relacionado cos
diversos campos conceptuais que se desenvolven na Unidade didáctica:

o Newspapers
o Reporting verbs

1320 Aprender,  coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  contidos
lingüísticos (Grammar) programados na Unidade didáctica:

o Past perfect
o Past perfect: questions
o Reported speech
o say and tell

1321 Identificar,  recoñecer  e  reproducir  os  sons  (Pronunciation)  programados na
Unidade didáctica,  así  como os aspectos de ritmo, acentuación e entoación das
palabras e expresións estudadas:

o Vowel sound: /ɜ/ː

1322 Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas destrezas asociadas á Unidade
didáctica:

1323 Listening
o Press conference

1324 Speaking
o Invent a news story
o Hold a press conference
o English you need: Gossip

1325 Reading
o In the news
o Culture: Why gossip?

1326 Writing
o A news article
o Time connectors

1327 Aplicar técnicas de identificación (sons, palabras e números), de relación e de
asociación  (pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación
gráfica e pictórica).

1328 Interaccionar oralmente en situacións reais ou simuladas a través de respostas
verbais e non verbais.

1329 Aplicar  produtivamente  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos  lingüísticos
programados para a Unidade didáctica.

1330 Producir textos orais mediante a participación activa en actividades individuais ou
de grupo.

1331 Identificar o sentido global e os elementos máis significativos de textos orais,
escritos e audiovisuais.

1332 Desenvolver estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión oral.



1333 Coñecer algúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde se fala a
lingua inglesa a través de diversos medios e das tecnoloxías da información e a
comunicación.

1334 Recoñecer e aprender as formas de relación social na lingua inglesa.
1335 Comprender as mensaxes procedentes do profesor, doutros compañeiros ou dos

medios audiovisuais e informáticos utilizados.
1336 Recoñecer e utilizar conscientemente os mecanismos implicados na aprendizaxe

(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

1337 Valorar  positivamente  os  comportamentos  sociolingüísticos  que  facilitan  as
relacións de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos,
ton de voz, etc.).

1338 Valorar  positivamente  o  inglés  como  medio  para  ampliar  o  coñecemento  do
mundo exterior.

1339 Participar de maneira crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación
oral.

1340 Expresar  interese  por  coñecer  o  vocabulario  e  as  estruturas  lingüísticas
necesarias para expresar as necesidades elementais de comunicación.

1341 Avaliar o propio progreso de forma oral e escrita.



9.2.  CONTIDOS 

·
1342 Bloque 1 [B1]: Escoitar, falar e conversar.
1343 Bloque 2 [B2]: Ler e escribir.
1344 Bloque 3 [B3]: Coñecemento da lingua.
1345 Bloque 4 [B4]: Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural.

CONTIDOS
UNIDADE 9: The front page

VOCABULARY
[B3]

Newspapers: front page, local news, caption, weather forecast, headline,
horoscope, sports section, world news, cartoon…

Reporting verbs: confirm, insist, admit, reveal,  deny, claim…

GRAMMAR
[B3]

o Past perfect
o Past perfect: questions
o Reported speech
o say and tell

PRONUNCIATION
[B1]

o Vowel sound: /ɜ/ː

LISTENING
[B1, B4]

o Press conference

SPEAKING
[B1, B4]

o Invent a news story
o Hold a press conference
o English you need: Gossip

READING
[B2; B4]

o In the news
o Culture: Why gossip?

WRITING
[B2; B4]

o A news article
o Time connectors



1346 Expresións e fórmulas básicas da comunicación oral.
1347 Mecanismos  de  aprendizaxe  para  asegurar  unha  actitude  positiva  e  a

colaboración cos outros alumnos e alumnas.
1348 Nocións básicas do inglés e o seu funcionamento no discurso.
1349 Rutinas, fórmulas básicas e expresións frecuentes.

1350 Recoñecemento da estrutura de ENGLISH IN MOTION 4 e utilización dos diversos
elementos que se integran en cada un dos materiais.

1351 Recoñecemento e aplicación adecuada das diversas intencións comunicativas e
funcións asociadas á Unidade didáctica.

1352 Recoñecemento  e  aplicación  produtiva  das  diversas  destrezas  asociadas  á
Unidade didáctica 

1353 Aprendizaxe e posta en práctica das estruturas gramaticais e contidos lingüísticos
programados.

1354 Recoñecemento, produción e consolidación do vocabulario básico da Unidade.
1355 Asociación entre pronuncia e escritura de vocábulos e expresións usuais.
1356 Identificación, recoñecemento e reprodución dos sons programados na Unidade

didáctica, así como dos aspectos de ritmo, acentuación e entoación das palabras e
expresións estudadas. 

1357 Identificación do sentido global  e dos elementos máis significativos de textos
orais, escritos e audiovisuais.

1358 Desenvolvemento de estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión
oral.

1359 Recoñecemento  e  utilización  consciente  dos  mecanismos  implicados  na
aprendizaxe (escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir,
interpretar  o  contexto  visual,  establecer  comunicación en parellas  ou en grupo,
etc.).

1360 Técnicas  de  identificación  (sons,  palabras  e  números),  de  relación  e  de
asociación  (pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación
gráfica e pictórica).

1361 Coñecemento dalgúns trazos históricos, xeográficos e culturais dos países onde
se  fala  a  lingua  inglesa  a  través  de  diversos  medios  e  das  tecnoloxías  da
información e da comunicación.

1362 Comprensión das mensaxes procedentes do profesor, doutros compañeiros ou
dos medios audiovisuais e informáticos utilizados.

1363 Interacción oral en situacións reais ou simuladas a través de respostas verbais e
non verbais.

1364 Recoñecemento e aprendizaxe das formas de relación social na lingua inglesa.
1365 Produción  de  textos  orais  mediante  a  participación  activa  en  actividades

individuais ou de grupo.
1366 Tendencia a superar as dificultades que xurdan na comunicación oral, explotando

as estratexias de comunicación dispoñibles.
1367 Toma de conciencia da capacidade para comprender globalmente unha mensaxe

sen necesidade de comprender todos e cada un dos elementos desta.



1368 Uso activo de vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais que se
desenvolven na Unidade didáctica.

1369 Utilización das fórmulas lingüísticas habituais de relación social.
1370 Utilización dos mecanismos implicados na aprendizaxe (escoitar, falar, ler, cantar,

representar, interpretar o contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en
grupo, escribir, etc.).

1371 Valoración do inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo exterior.
1372 Confianza na capacidade persoal para progresar.
1373 Participación crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
1374 Interese por coñecer o vocabulario e as estruturas lingüísticas necesarias para

expresar as necesidades elementais de comunicación.
1375 Valoración  positiva  dos  comportamentos  sociolingüísticos  que  facilitan  as

relacións de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos,
ton de voz, etc.).

1376 Avaliación do propio progreso de forma oral e escrita.

9.3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

COMPETENCIA UNIDADE 9: The front page

Interacción co medio 
físico

·52 Os  alumnos  aprenden  sobre  a  vinculación  social  nos  seres
humanos e noutros primates. 

Tratamento da 
información. 
Competencia Dixital

·53 Os  alumnos  aprenden  a  extraer  información  de  artigos  de
prensa.  

Social e cidadá 

·54 Os alumnos usan unha linguaxe que pode aplicarse a situacións
da vida real.

·55 Os alumnos traballan xuntos para escribir unha noticia. 

Cultural e artística ·56 Os alumnos aprenden vocabulario para falar dos periódicos.

Aprender a aprender 

·57 Os alumnos usan estratexias para planear o seu propio traballo
escrito. 

·58 Os  alumnos  utilizan  de  forma  autónoma  os  medios  ao  seu
alcance para investigar sobre os refráns e proverbios.

Autonomía e iniciativa 
persoal 

·59 Os alumnos usan estratexias para avaliar e desenvolver o seu
propio traballo escrito.

·60 Os alumnos preparan e conducen unha conferencia de prensa. 
·61 Os alumnos aprenden sobre as conferencias de prensa. 



* A Competencia Lingüística, pola propia natureza da materia, traballarase de forma
permanente ao longo de toda a unidade. 



9.4. METODOLOXÍA E RECURSOS 

PAUTAS METODOLÓXICAS DA UNIDADE

1377 Presentación da Unidade didáctica.

1378 Realización progresiva e estruturada das actividades.

1379 O  desenvolvemento  da  Unidade  ten  un  enfoque  integrador, que  achega  o
alumno  a  situacións  contextualizadas  da  súa  propia  experiencia  ou  dos  seus
coñecementos  previos,  favorecendo  todo  tipo  de  aprendizaxes  e  actividades
cognitivas,  alternando  actividades  de  diversa  natureza  (predisposición,
observación,  comprensión,  expresión,  reflexión,  valoración,  creación,  aplicación,
investigación)  a  través  da  actuación  do  profesor (motivación,  explicacións,
exemplificacións,  preguntas  e  respostas,  propostas  de  tarefas,  etc.)  e  coa
participación activa dos alumnos e das alumnas.

1380 No proceso de ensinanza-aprendizaxe favorecerase a  atención individualizada
aos  alumnos,  que  se  complementará  con  actividades  de  reforzo co  fin  de
recuperar  aqueles  obxectivos  e  contidos  básicos  non  consolidados  e  con
actividades de ampliación.

1381 Os sistemas de agrupamento serán flexibles e adecuados ao tipo de actividades
e  destrezas  que  se  pretende  desenvolver,  incluíndo  o  gran  grupo,  o  traballo
individual, os pequenos grupos e as parellas.

1382 O  espazo  habitual  da  actividade  docente  é  a  aula,  e  poden utilizarse  outros
espazos do centro escolar como a biblioteca, a aula de usos múltiples, a aula de
medios audiovisuais, a aula de informática ou de plástica.

1383 Ao longo do proceso educativo estimularase os alumnos a través do emprego do
reforzo positivo, valorando e facendo explícitos os éxitos que vaia logrando cada
un deles.



9.5. ACTIVIDADES

Na unidade trabállanse diferentes actividades dirixidas ao recoñecemento e aplicación
de: 

1384 As  diversas  INTENCIÓNS  COMUNICATIVAS,  FUNCIÓNS  E  CONTIDOS
programados na Unidade didáctica:

1385 Vocabulary: Recoñecemento e produción do vocabulario programado na
Unidade didáctica:

• Newspapers
• Reporting verbs

1386 Grammar: Aprendizaxe e posta en práctica das estruturas gramaticais e
contidos lingüísticos programados na Unidade didáctica:

• Past perfect
• Past perfect: questions
• Reported speech
• say and tell

1387 Pronunciation:  Identificación, recoñecemento e reprodución dos sons
programados na Unidade didáctica, así como dos aspectos de ritmo, acentuación
e entoación das palabras e expresións estudadas:

• Vowel sound: /ɜ/ː

1388 As diversas DESTREZAS asociadas á Unidade didáctica:

1389 Listening
o Press conference

1390 Speaking
o Invent a news story
o Hold a press conference
o English you need: Gossip

1391 Reading
o In the news
o Culture: Why gossip?

1392 Writing
o A news article
o Time connectors



As actividades encóntranse distribuídas ao longo das diferentes seccións da unidade:

ACTIVIDADES 
UNIDADE 9: The front page

SECCIÓNS/temas RECURSOS

VOCABULARY 
o Newspapers
o Reporting verbs

Student’s Book: p. 79, 82; Word list p. 109
Teacher’s Book: p. 166-167; 172-173
Workbook: Word list p. 106, Vocabulary p. 108
e 110
Class CD: tracks 2.46 e 2.51
My portfolio, p. 28

GRAMMAR
o Past perfect
o Past perfect: questions
o Reported speech
o say and tell

Student’s Book: p. 81, 83; Grammar reference
p. 101
Teacher’s Book: p. 170-171; 174-175
Workbook:  Grammar  reference  p.  104-105,
Grammar p. 109-110
Class CD: tracks 2.48

PRONUNCIATION
o Vowel sound: /ɜ/ː

Student’s Book: p. 81
Teacher’s Book: p. 170-171
Class CD: track 2.49-2.50

READING
o In the news

Student’s Book: p. 80
Teacher’s Book: p. 168-169
Workbook: Reading p. 112
Class CD: track 2.47

LISTENING 
o Press conference

Student’s Book: p. 82
Teacher’s Book: p. 172-173
Workbook: Listening p. 113
Class CD: track 2.52

CULTURE
o Culture: Why gossip?

Student’s Book: p. 84
Teacher’s Book: p. 176-177
Class CD: track 2.53

SPEAKING / ENGLISH YOU NEED
o Invent a news story
o Hold a press conference
o English you need: Gossip

Student’s Book: p. 85; Word list p. 109
Teacher’s Book: p. 178-179
Workbook: Word List p. 106, English you need
p. 113
Class CD: tracks 2.54 e 2.55

WRITING
o A news article

Student’s Book: p. 86
Teacher’s Book: p. 180-181



o Time connectors Workbook: Writing p. 114
My Portfolio, p. 29
Website: My webpage



9.6. AVALIACIÓN

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN

· Realización e estimación das diversas  actividades de avaliación que se recollen ao
longo da Programación da Unidade didáctica e que se integran no desenvolvemento
do proceso educativo:
· Exploración de coñecementos previos.
1393 Valoración  das  diversas  actividades  programadas a  partir  dos

obxectivos didácticos e dos contidos que se desenvolveron na Unidade.
1394 Valoración  das  diversas  actividades  e  exercicios  de  control  e

avaliación  (Test) que  permiten  avaliar  o  grao  de  progreso  realizado  polos
alumnos á vez que o proceso de ensinanza e a propia práctica docente realizadas
na Unidade didáctica.

· Cuberta dos instrumentos de avaliación:
· Ficha de rexistro personalizada, que recolle os resultados obtidos por cada

alumno e que integra a información obtida e a valoración desta.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

§ Procedementos:

· Observación sistemática do traballo e da participación e integración do alumno 
na clase.

· Intercambios orais: Preguntas e respostas na clase, diálogos, breves coloquios e
debates.

· Exercicios  específicos  asociados aos diversos  obxectivos  didácticos  e  contidos
programados na Unidade didáctica.

· Revisión, análise e comentario das actividades e traballos realizados, recollidos
no Caderno escolar e en exercicios específicos.

· Proba específica de avaliación da Unidade didáctica.
· Autoavaliación.
· Coavaliación.

§ Instrumentos:

· Ficha de rexistro personalizada, onde se anotan os resultados apreciados a partir
da observación, a análise de tarefas, as intervencións na clase e a corrección dos
exercicios e do Caderno escolar individual do alumno, que integra a información
obtida e a valoración desta.

· Probas orais.
· Producións e probas escritas, que incorporan os resultados obtidos nas diversas

actividades de avaliación que se integran no proceso educativo.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN

· Resposta  adecuada  ás  preguntas  e  aos  exercicios  das  diversas  actividades  de
avaliación relacionadas directamente coa adquisición e co dominio dos  obxectivos
didácticos da Unidade, tendo en conta os seguintes criterios de avaliación:
1395 Recoñecer, comprender e producir mensaxes orais e escritas relacionadas

coas diversas intencións comunicativas e funcións (Objectives) desenvolvidas
na Unidade didáctica.

1396 Escribir, ler, recoñecer e producir as palabras e expresións (Vocabulary)
estudadas na Unidade didáctica:

o Newspapers
o Reporting verbs

1397 Coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  contidos
lingüísticos (Grammar) estudados na Unidade didáctica:

o Past perfect
o Past perfect: questions
o Reported speech
o say and tell

1398 Recoñecer e pronunciar os sons programados (Pronunciation), así como
os  aspectos  de  ritmo,  acentuación  e  entoación  das  palabras  e  expresións
estudadas:

o Vowel sound: /ɜ/ː

1399 Recoñecer  e  aplicar  produtivamente as  diversas  destrezas  asociadas á
Unidade didáctica:
1400 Listening

o Press conference
1401 Speaking

o Invent a news story
o Hold a press conference
o English you need: Gossip

1402 Reading
o In the news
o Culture: Why gossip?

1403 Writing
o A news article
o Time connectors

· Actitude receptiva, comportamento adecuado e valoración positiva das actividades
encomendadas:
· Comprensión da idea xeral  e das informacións específicas máis relevantes de

textos orais e escritos.
· Identificación dos aspectos sociais, culturais e xeográficos propios dos países de



lingua inglesa, mostrando interese por coñecelos.
· Elaboración do Caderno escolar, no que se recollen as actividades e traballos de

desenvolvemento da Unidade didáctica, que poden ser realizados tanto na clase
coma na casa.

· Resolución das cuestións que se formulan nas diversas actividades, xa sexa de
maneira oral ou escrita.

· Presentación das producións escritas con precisión, claridade, corrección, orde e
limpeza.

· Interese  pola  mellora  da  competencia  comunicativa,  tanto  expresiva  coma
comprensiva, oral e escrita.

· Utilización adecuada das estratexias básicas para progresar na aprendizaxe.
· Respecto e valoración do uso doutras linguas.
· Recoñecemento da diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
· Valoración  da  lingua  inglesa  como  instrumento  de  comunicación  con  outras

persoas e como ferramenta de aprendizaxe.
· Interese  e  curiosidade  por  aprender  e  progresar  na  lingua  inglesa  e  polas

persoas que falan esta lingua.
· Colaboración  cos  compañeiros  e  coas  compañeiras  para  levar  a  cabo  a

aprendizaxe de maneira cooperativa.
· Participación activa na clase.
· Respecto polo profesor e polos compañeiros da clase.
· Interese polo traballo e aplicación a este, valorando o aprecio do alumno pola

correcta e precisa realización dos exercicios e actividades, así como o gusto pola
presentación dos traballos de maneira clara, ordenada, limpa e con ortografía
correcta.

· Coidado dos materiais de clase e do Caderno escolar.



LINGUA INGLESA

PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.  CURSO CUARTO.

REVIEW C (unidades 7, 8 e 9)

OBXECTIVOS

OBXECTIVOS DE ENSINANZA

1404 Motivar  os  alumnos  e  as  alumnas  do  grupo  para  o  repaso  das  unidades
trimestrais, determinando o grao de adquisición que teñen das destrezas básicas e a
súa competencia nas diferentes habilidades lingüísticas e cognitivas, así como sobre
os seus coñecementos nas categorías Vocabulary, Grammar e Pronunciation.

1405 Repasar as diversas intencións comunicativas e funcións (Objectives) asociadas
ás unidades trimestrais:

1406 Vocabulary
o Relationships
o Collocations with
o have, do and make
o Monuments
o Mysteries
o Newspapers
o Reporting verbs

1407 Grammar
o Second conditional
o should/shouldn’t
o First v. second
o conditional
o Passive
o Past perfect
o Reported speech
o say and tell

1408 Listening
o The interpreter

1409 Speaking
o Be an interpreter

1410 Reading
o Three speeches

1411 Writing (Project)



o Make a speech



OBXECTIVOS DE ENSINANZA

1412 Repasar  o  vocabulario  (Vocabulary)  programado  relacionado  cos  diversos
campos conceptuais que se desenvolven nas unidades trimestrais:

o Relationships
o Collocations with
o have, do and make
o Monuments
o Mysteries
o Newspapers
o Reporting verbs

1413 Aprender, coñecer e poñer en práctica as estruturas gramaticais e os contidos
lingüísticos (Grammar) programados nas unidades trimestrais:

o Second conditional
o should/shouldn’t
o First v. second
o conditional
o Passive
o Past perfect
o Reported speech
o say and tell

1414 Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas destrezas asociadas ás unidades
trimestrais:

1415 Listening
o The interpreter

1416 Speaking
o Be an interpreter

1417 Reading
o Three speeches

1418 Writing (Project)
o Make a speech

1419 Aplicar técnicas de identificación (sons, palabras e números), de relación e de
asociación  (pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación
gráfica e pictórica).

1420 Interaccionar oralmente en situacións reais ou simuladas a través de respostas
verbais e non verbais.

1421 Aplicar  produtivamente  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos  lingüísticos
programados nas unidades trimestrais.

1422 Producir textos orais mediante a participación activa en actividades individuais ou
de grupo.

1423 Identificar o sentido global e os elementos máis significativos de textos orais,
escritos e audiovisuais.

1424 Desenvolver estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión oral.
1425 Comprender as mensaxes procedentes do profesor, doutros compañeiros ou dos

medios audiovisuais e informáticos utilizados.
1426 Recoñecer e utilizar conscientemente os mecanismos implicados na aprendizaxe



(escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir, interpretar o
contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en grupo, etc.).

1427 Valorar  positivamente  os  comportamentos  sociolingüísticos  que  facilitan  as
relacións de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos,
ton de voz, etc.).

1428 Valorar  positivamente  o  inglés  como  medio  para  ampliar  o  coñecemento  do
mundo exterior.

1429 Participar de maneira crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación
oral.

1430 Expresar  interese  por  coñecer  o  vocabulario  e  as  estruturas  lingüísticas
necesarias para expresar as necesidades elementais de comunicación.

1431 Avaliar o propio progreso de forma oral e escrita.

CONTIDOS 

·
1432 Bloque 1 [B1]: Escoitar, falar e conversar.
1433 Bloque 2 [B2]: Ler e escribir.
1434 Bloque 3 [B3]: Coñecemento da lingua.
1435 Bloque 4 [B4]: Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural.

CONTIDOS
REVIEW C (unidades 7, 8 e 9)

VOCABULARY
[B3]

·1 Relationships: fall in love; get engaged – get married; chat somebody 
up – get on; fall out – break up; go on a date – go out; get over it – 
make up – get back together…

·2 Collocations with have, do and make:  have – have an argument,
have  a  party,  have  a;  conversation,  have  a  good  time;  do  –  do
something wrong, do nothing; make – make fun of someone, make a
mistake, make an effort, make an excuse

·3 Monuments:  wall, temple, palace, pyramid, skyscraper, opera house,
church, mosque, monastery, lighthouse…

·4 Mysteries: mystery, fact, theories, evidence, clues, case…
·5 Newspapers:  front  page,  local  news,  caption,  weather  forecast,

headline, horoscope, sports section, world news, cartoon…
·6 Reporting verbs: confirm, insist, admit, reveal,  deny, claim…

GRAMMAR
[B3]

o Second conditional
o should/shouldn’t
o First v. second
o conditional
o Passive
o Past perfect
o Reported speech



o say and tell

LISTENING
[B1, B4]

o The interpreter

SPEAKING
[B1, B4]

o Be an interpreter

READING
[B2; B4]

o Three speeches

WRITING
[B2; B4]

o Make a speech

1436 Expresións e fórmulas básicas da comunicación oral.
1437 Mecanismos  de  aprendizaxe  para  asegurar  unha  actitude  positiva  e  a

colaboración cos outros alumnos e alumnas.
1438 Nocións básicas do inglés e o seu funcionamento no discurso.
1439 Rutinas, fórmulas básicas e expresións frecuentes.

1440 Repaso e aplicación das diversas intencións comunicativas e funcións asociadas
ás unidades trimestrais.

1441 Recoñecemento  e  aplicación  produtiva  das  diversas  destrezas  asociadas  ás
unidades trimestrais.

1442 Aprendizaxe  e  posta  en  práctica  das  estruturas  gramaticais  e  dos  contidos
lingüísticos programados nas unidades trimestrais.

1443 Recoñecemento, produción e consolidación do vocabulario básico das unidades
trimestrais.

1444 Asociación entre pronuncia e escritura de vocábulos e expresións usuais.
1445 Identificación do sentido global  e dos elementos máis significativos de textos

orais, escritos e audiovisuais.
1446 Desenvolvemento de estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión

oral.
1447 Recoñecemento  e  utilización  consciente  dos  mecanismos  implicados  na

aprendizaxe (escoitar, comprender, falar, conversar, ler, cantar, representar, escribir,
interpretar  o  contexto  visual,  establecer  comunicación en parellas  ou en grupo,
etc.).

1448 Técnicas  de  identificación  (sons,  palabras  e  números),  de  relación  e  de
asociación  (pronuncia  de  vocabulario  e  información  oral  coa  súa  representación
gráfica e pictórica).

1449 Comprensión das mensaxes procedentes do profesor, doutros compañeiros ou
dos medios audiovisuais e informáticos utilizados.

1450 Interacción oral en situacións reais ou simuladas a través de respostas verbais e
non verbais.

1451 Recoñecemento e aprendizaxe das formas de relación social na lingua inglesa.
1452 Produción  de  textos  orais  mediante  a  participación  activa  en  actividades

individuais ou de grupo.



1453 Tendencia a superar as dificultades que xurdan na comunicación oral, explotando
as estratexias de comunicación dispoñibles.

1454 Toma de conciencia da capacidade para comprender globalmente unha mensaxe
sen necesidade de comprender todos e cada un dos elementos desta.

1455 Uso activo de vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais que se
desenvolven nas unidades trimestrais.

1456 Utilización das fórmulas lingüísticas habituais de relación social.
1457 Utilización dos mecanismos implicados na aprendizaxe (escoitar, falar, ler, cantar,

representar, interpretar o contexto visual, establecer comunicación en parellas ou en
grupo, escribir, etc.).

1458 Valoración do inglés como medio para ampliar o coñecemento do mundo exterior.
1459 Confianza na capacidade persoal para progresar.
1460 Participación crítica, reflexiva e creativa en situacións de comunicación oral.
1461 Interese por coñecer o vocabulario e as estruturas lingüísticas necesarias para

expresar as necesidades elementais de comunicación.
1462 Valoración  positiva  dos  comportamentos  sociolingüísticos  que  facilitan  as

relacións de convivencia e de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, xestos,
ton de voz, etc.).

1463 Avaliación do propio progreso de forma oral e escrita.

COMPETENCIAS BÁSICAS 

COMPETENCIA REVIEW C (unidades 7, 8 e 9)

Tratamento da 
información. 
Competencia dixital

·1 Os alumnos avalían o impacto das novas tecnoloxías na música. 

Social e cidadá 

·2 Os  alumnos  practican  o  vocabulario  relativo  ás  relacións
interpersoais. 

·3 Os alumnos observan exemplos de discursos públicos. 
·4 Os alumnos fan un discurso público. 

Cultural e artística

·5 Os alumnos practicar  o vocabulario  relacionado cos medios de
comunicación e coa arquitectura.

·6 Os  alumnos  aprenden  sobre  a  música  electrónica.   



* A Competencia Lingüística, pola propia natureza da materia, traballarase de forma
permanente ao longo de toda a unidade. 

METODOLOXÍA E RECURSOS 

PAUTAS METODOLÓXICAS DA UNIDADE

1464 Presentación da Unidade de repaso do terceiro trimestre.

1465 Realización progresiva e estruturada das actividades .

1466 O  desenvolvemento  da  Unidade  ten  un  enfoque  integrador, que  achega  o
alumno  a  situacións  contextualizadas  da  súa  propia  experiencia  ou  dos  seus
coñecementos  previos,  favorecendo  todo  tipo  de  aprendizaxes  e  actividades
cognitivas,  alternando  actividades  de  diversa  natureza  (predisposición,
observación,  comprensión,  expresión,  reflexión,  valoración,  creación,  aplicación,
investigación)  a  través  da  actuación  do  profesor (motivación,  explicacións,
exemplificacións,  preguntas  e  respostas,  propostas  de  tarefas,  etc.)  e  coa
participación activa dos alumnos e das alumnas.

1467 No proceso de ensinanza-aprendizaxe favorecerase a  atención individualizada
aos  alumnos,  que  se  complementará  con  actividades  de  reforzo co  fin  de
recuperar  aqueles  obxectivos  e  contidos  básicos  non  consolidados  e  con
actividades de ampliación.

1468 Os sistemas de agrupamento serán flexibles e adecuados ao tipo de actividades
e  destrezas  que  se  pretende  desenvolver,  incluíndo  o  gran  grupo,  o  traballo
individual, os pequenos grupos e as parellas.

1469 O  espazo  habitual  da  actividade  docente  é  a  aula,  e  poden utilizarse  outros
espazos do centro escolar como a biblioteca, a aula de usos múltiples, a aula de
medios audiovisuais, a aula de informática ou de plástica.

1470 Ao longo do proceso educativo estimularase os alumnos a través do emprego do
reforzo positivo, valorando e facendo explícitos os éxitos que vaia logrando cada
un deles.

ACTIVIDADES

Na unidade trabállanse diferentes actividades dirixidas ao recoñecemento e aplicación
de: 

1471 As  diversas  INTENCIÓNS  COMUNICATIVAS,  FUNCIÓNS  E  CONTIDOS
programados na Unidade didáctica:



1472 Vocabulary: Recoñecemento e produción do vocabulario programado na
Unidade didáctica:

• Relationships
• Collocations with
• have, do and make
• Monuments
• Mysteries
• Newspapers
• Reporting verbs

1473 Grammar: Aprendizaxe e posta en práctica das estruturas gramaticais e
dos contidos lingüísticos programados na Unidade didáctica:

• Second conditional
• should/shouldn’t
• First v. second
• conditional
• Passive
• Past perfect
• Reported speech
• say and tell

1474 As diversas DESTREZAS asociadas á Unidade didáctica:
1475 Listening

o The interpreter
1476 Speaking

o Be an interpreter
1477 Reading

o Three speeches
1478 Writing (Project)

o Make a speech

As actividades encóntranse distribuídas ao longo das diferentes seccións da unidade:

ACTIVIDADES 
REVIEW C (unidades 7, 8 e 9)

SECCIÓNS/temas RECURSOS

VOCABULARY 
o Relationships
o Collocations with
o have, do and make
o Monuments
o Mysteries
o Newspapers

Student’s Book: p. 87
Teacher’s Book: p. 182-183
Class CD: tracks 2.56



o Reporting verbs

GRAMMAR
o Second conditional
o should/shouldn’t
o First v. second
o conditional
o Passive
o Past perfect
o Reported speech
o say and tell

Student’s Book: p. 87
Teacher’s Book: p. 182-183
Class CD: tracks 2.56

READING
o Three speeches

Student’s Book: p. 88
Teacher’s Book: p. 184-185
Class CD: tracks 2.57

LISTENING 
o The interpreter

Student’s Book: p. 89
Teacher’s Book: p. 186-187
Class CD: tracks 2.58

SPEAKING
o Be an interpreter

Student’s Book: p. 89
Teacher’s Book: p. 186-187

WRITING (Project)
o Make a speech

Student’s Book: p. 89
Teacher’s Book: p. 186-187

SONG
o Electronic music
o Rome wasn’t built in a day – Morcheeba

Student’s Book: p. 90
Teacher’s Book: p. 188-189
Class CD: tracks 2.59

AVALIACIÓN

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN

· Realización e estimación das diversas  actividades de avaliación que se recollen ao
longo  da  Programación  das  unidades  trimestrais  e  que  se  integran  no
desenvolvemento do proceso educativo:
1479 Valoración  das  diversas  actividades  programadas a  partir  dos

obxectivos  didácticos  e  dos  contidos  que  se  desenvolveron  nas  unidades
trimestrais.



1480 Valoración  das  diversas  actividades  e  exercicios  de  control  e
avaliación (Term Test 3) que permiten avaliar o grao de progreso realizado
polos alumnos á vez que o proceso de ensinanza e a propia práctica docente
realizadas nas unidades trimestrais.

· Cuberta dos instrumentos de avaliación:
· Ficha de rexistro personalizada, que recolle os resultados obtidos por cada

alumno e que integra a información obtida e a valoración desta.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

§ Procedementos:

· Observación sistemática do traballo e da participación e integración do alumno 
na clase.

· Intercambios orais: Preguntas e respostas na clase, diálogos, breves coloquios e
debates.

· Exercicios  específicos  asociados aos diversos  obxectivos  didácticos  e  contidos
programados nas unidades trimestrais.

· Revisión,  análise  e  comentario  das  actividades  e  dos  traballos  realizados,
recollidos no Caderno escolar e en exercicios específicos.

· Proba específica de avaliación (Term Test 3).
· Autoavaliación.
· Coavaliación.

§ Instrumentos:

· Ficha de rexistro personalizada, onde se anotan os resultados apreciados a partir
da observación, a análise de tarefas, as intervencións na clase e a corrección dos
exercicios e do Caderno escolar individual do alumno, que integra a información
obtida e a valoración desta.

· Probas orais.
· Producións e probas escritas, que incorporan os resultados obtidos nas diversas

actividades de avaliación que se integran no proceso educativo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

· Resposta  adecuada  ás  preguntas  e  aos  exercicios  das  diversas  actividades  de
avaliación relacionadas directamente coa adquisición e co dominio dos  obxectivos
didácticos da Unidade, tendo en conta os seguintes criterios de avaliación:
1481 Recoñecer, comprender e producir mensaxes orais e escritas relacionadas

coas diversas intencións comunicativas e funcións (Objectives) desenvolvidas
nas unidades trimestrais.

1482 Escribir, ler, recoñecer e producir as palabras e expresións (Vocabulary)



estudadas nas unidades trimestrais:
o Relationships
o Collocations with
o have, do and make
o Monuments
o Mysteries
o Newspapers
o Reporting verbs

1483 Coñecer  e  poñer  en  práctica  as  estruturas  gramaticais  e  os  contidos
lingüísticos (Grammar) estudados nas unidades trimestrais:

o Second conditional
o should/shouldn’t
o First v. second
o conditional
o Passive
o Past perfect
o Reported speech
o say and tell

1484 Recoñecer e aplicar produtivamente as diversas destrezas asociadas ás
unidades trimestrais:

1485 Listening
o The interpreter

1486 Speaking
o Be an interpreter

1487 Reading
o Three speeches

1488 Writing (Project)
o Make a speech

· Actitude receptiva, comportamento adecuado e valoración positiva das actividades
encomendadas:
· Comprensión da idea xeral  e das informacións específicas máis relevantes de

textos orais e escritos.
· Elaboración do Caderno escolar, no que se recollen as actividades e os traballos

de desenvolvemento da Unidade didáctica, que poden ser realizados tanto na
clase coma na casa.

· Resolución das cuestións que se formulan nas diversas actividades, xa sexa de
maneira oral ou escrita.

· Presentación das producións escritas con precisión, claridade, corrección, orde e
limpeza.

· Interese  pola  mellora  da  competencia  comunicativa,  tanto  expresiva  coma
comprensiva, oral e escrita.

· Utilización adecuada das estratexias básicas para progresar na aprendizaxe.
· Respecto e valoración do uso doutras linguas.
· Recoñecemento da diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
· Valoración  da  lingua  inglesa  como  instrumento  de  comunicación  con  outras



persoas e como ferramenta de aprendizaxe.
· Interese  e  curiosidade  por  aprender  e  progresar  na  lingua  inglesa  e  polas

persoas que falan esta lingua.
· Colaboración  cos  compañeiros  e  coas  compañeiras  para  levar  a  cabo  a

aprendizaxe de maneira cooperativa.
· Participación activa na clase.
· Respecto polo profesor e polos compañeiros da clase.
· Interese polo traballo e aplicación a este, valorando o aprecio do alumno pola

correcta e precisa realización dos exercicios e actividades, así como o gusto pola
presentación dos traballos de maneira clara, ordenada, limpa e con ortografía
correcta.

· Coidado dos materiais de clase e do Caderno escolar.

PROCEDEMENTOS PARA A RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS

Farase unha proba extraordinaria baseada na totalidade dos contidos mínimos esixibles 
que se puntuará sobre 10,tendo que obter unha nota igual ou
superior a 5 para aprobar

PROCEDEMENTO SOBRE O SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN E AVALIACIÓN 
DA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE.

Para a avliación do proceso docente farase unha posta en común tratando os seguintes 
aspectos:
-Valoración trimestral dos resultados obtidos nos distintos grupos.
-Análise da metodoloxía empregada no deszenvolvimento das actividades.
-Grao de consecución dos obxectivos previstos.
-Determinar que contidos foron traballados e cales non.
-Materias complementarios e de reforzo que utilizan os alumnos que teñen problemas 
para acadar os obxectivos previstos.
-Calquera outra incidencia que condicione o normal desenvolvimento do proceso de 
ensinanza-aaprendizaxe.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE

.PROCEDEMENTO PARA A REALIZACIÓN DA PROBA INICIAL.

 Consistirá nunha posta en común sobre as características xerais do grupo e as 
circunstancias particulares ,con incidencia educativa,de determinados alumnos.
Terá como obxecto coñecer as características,capacidades dos alumnos e a súa 
formación previia,todo encamiñado a tomar as medidas de reforzo que se consideren 
oportunas.

.MEDIDAS DE REFORZO EDUCATIVO PARA O ALUMNADO QUE NON RESPONDE 
GLOBALMENTE AOS OBXECTIVOS PROGRAMADOS.

.Consistirán basicamente na atención personalizada na aula e no establecimiento de 



tarefas complementarias con seguimento do profesor.

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 .traballarán unha vez ao mes coas novas tecnoloxías facendo exercicios en 
rede.

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 dichamateria.


