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Introducción ó ámbito de comunicación na Educación Permanente de Alumnos.

O ámbito de comunicación ten como finalidade contribuír  ó desenvolvemento harmónico das
capacidades cognitivas, afectivas e de interacción social. Así pois, co fin de posibilitar unha formación
integral, este ámbito céntrase na lingua como instrumento que utiliza o ser humano para comunicarse
en sociedade, tanto na súa forma verbal (oral e escrita) como non verbal (musical, xestual e plástica),
e  como instrumento para a adquisición dos coñecementos.  As  capacidades  referidas ás linguas
estranxeiras son:

1.- O fomento da capacidade comunicativa do alumno/a, oral e escrita, a través das
catro destrezas do aprendizaxe dunha lingua: listening, speaking, reading and writing.

2.- O desenrolo de competencias : gramatical e  discursiva.

3.-O  coñecemento  de  aspectos  socioculturais  (costumes,  hábitos,  festas,  usos,
tradicións....) do mundo anglosaxón.

4.- A reflexión sistemática sobre a lingua e a súa aprendizaxe.

5.-E a avaliación como proceso de aprendizaxe dos coñecementos acadados.

Obxectivos xerais.

1. Comunicarse con fluidez e seguridade en situacións habituais da vida cotiá.

2. Producir textos tanto orais como escritos sobre os temas traballados en este nivel.

3. Comprender textos tanto orais como escritos sobre os temas traballados en este nivel relativos
ás diversas situacións habituais de comunicación.

4. Dar e pedir información en inglés utilizando a gramática, ortografía, pronunciación, entoación
adecuadas.

5. Traballar de xeito autónomo con material didáctico: gramáticas, diccionarios, etc., que permitan
ó alumno/a avanzar nos seus coñecementos de xeito independente.

Obxectivos específicos.

1. Saudar  e despedirse .

2. Presentarse un mesmo/a ou presentarse a alguén.

3. Dar e pedir información persoal. 

4. Dar e pedir información sobre os obxectos que nos rodean na vida cotiá: nome, cor, etc.

5. Dar e pedir información temporal da vida cotiá: partes do día, meses do ano, días da semana e
a hora.

6. Dar e pedir información sobre a familia: relacións de parentesco.

7. Describir fisicamente ás persoas.

8. Expresa-la posesión.

9. Dar e pedir información sobre o lugar onde vivimos e/ou traballamos.

10. Dar e pedir información sobre os nosos gustos e aficións. É dicir, expresar opcións persoais.

11. Aceptar e rexeitar suxerencias.

12. Dar e pedir información básica sobre a rutina diaria.

13. Traballar de xeito autónomo con material didáctico básico.
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Criterios e instrumentos de avaliación

Criterios

Para acadar as competencias nos diferentes momentos do proceso de ensino-aprendizaxe, estes
son os criterios e actividades que se propoñen para comproba-lo grao de consecución dos obxectivos,
tendo en conta:

I HABILIDADES COMUNICATIVAS

1. Identifica-la  información  global  e  específica  en  textos  orais  e  escritos  (conversacións,
exposicións breves e diálogos) sobre temas que resulten familiares ó alumno 

2. Participar  en  intercambios  orais  curtos,  relativos  a  situacións  coñecidas,  empregar  unha
linguaxe sinxela e incorporar expresións usuais . 

3. Ler  individualmente,  utilizando  o  diccionario,  textos  e  libros  sinxelos  demostrando  a
comprensión mediante unha tarefa específica.

4. Redactar mensaxes curtos e sinxelos sobre temas cotiáns utilizando os conectores  o léxico
axeitados. 

II REFLEXIÓNS SOBRE A LINGUA

1. Manifestar o coñecemento dos aspectos formais da lingua estranxeira (morfoloxía, sintaxe e
fonoloxía) nas tarefas de expresión oral e escrita.

2. Inducir e deducir regras de funcionamento da lingua estranxeira a partires da observación .

3. Usar términos lingüísticos básicos.

III ASPECTOS SOCIOCULTURAIS

1. Recoñecer elementos socioculturais nos textos cos que se traballa e identificar informacións
culturais de tipo xeográfico, histórico, literario, etc.

2. Amosar  aprecio  por  visións  culturais  distintas  á  propia  e  amosar  actitudes  de  respecto  ós
valores e comportamentos doutros pobos.

4. Utiliza-lo coñecemento dos aspectos socioculturais  que transmite a lingua estranxeira como
contraste cos propios.

Instrumentos

Para a avaliación utilizaránse os seguintes instrumentos:

1. Autoavaliación:  ó final  de  cada  unidade  enfróntase  o  alumno a  un test que  lle  permitirá

situarse e comprender o nivel de consecución de obxectivos. Será unha axuda ós alumnos para

repasar e reflexionar sobre o que aprenderon, proporcionándolles unha información continua e

personalizada  sobre  o  seu  progreso.  Cada  test  actua,  pois,  como  un  instrumento  de

autoavaliación  e  ten a  función  de  facer  ós  alumnos  conscientes  e  responsables  do  propio

aprendizaxe, contribuíndo así a facelos máis autónomos. 

2. Un Test por cada unidade: Cada unidade dada someterase a un test que cualificará o nivel de

rendemento. Dita cualificación formará parte do seu expediente.
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3.  End-of-course test:  Finalmente, o método apórtanos un apartado Language Practice no que

nos ofrece actividades de apoio para cada unidade no caso de non acadar as competencias que se

requiren para ó nivel.  Unha vez feitas as unidades de apoio, faráse un test final que  terá como

finalidade comprobar, no fin do curso, cal foi o nivel de consecución dos obxectivos proposto para

este nivel.

Material curricular.

Apoyarémonos nun libro novo,  English for Adults, para acadar as competencias lingüísticas
adecuadas  a  cada  nivel.  A   E.P.A.  está  diseñada  por  módulos  que  se  imparten  de  forma
cuadrimestral,  polo  tanto  os  contidos  distribuiranse  entre  os  dous  cuadrimestres,  impartindo  4
unidades en cada un a través das duas sesións semanais. 

 Así, para os niveis I e II traballaremos co texto English for Aduls 1 (new), e para os niveis II e IV
traballaremos co texto  English for Adults 2 (new), abarcando catro unidades por cuadrimestre para
cada nivel, e que detallaremos a continuación.

CONTIDOS SECUENCIADOS POR UNIDADES PARA OS NIVEIS I  E II

Nivel I

Unidade 1

Obxectivos de comunicación:

Saudar e presentarse un mesmo e a outros

Dar e pedir información persoal.

Contidos gramaticais:

Uso do verbo to be en presente simple

Uso dos números

Actividades para a práctica dos contidos, para o uso das formas adecuadas do verbo en afirmativa, 

negativa e interrogativa, e para expresa-lo número correcto.

Procedementos:

Reading, lectura sobre presentacións nun colexio e actividades de comprensión lectora.

Listening, escoitar un diálogo entre compañeiros novos dándose información persoal.

Speaking, practicar os diálogos escoitados e construir diálogos semellantes con información aportada.

Writing, escribir datos de compañeiros nuha axenda, logo de facer as preguntas e busca-la 

información.

Test de avaliación, 

Baseado na unidade, supón un repaso dos contenidos.
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Unidade 2

Obxectivos.

Dar información laboral

Falar do traballo

Describir lugares

Contidos gramaticais

Uso de adxectivos posesivos para indicar posesión

Uso de artigos para presentar empregos

Uso de adxectivos demonstrativos

Uso de léxico laboral

Uso dos números paa expresa-la hora

Uso dos días da semana 

Procedementos

Reading, lectura de anuncios de empregos e actividades para a súa comprensión completando      

oracións con palabras adecuadas.

Listening, escoitar conversas entre estudantes que amosan a súa habitación e actividades de 

comprensión completando ocos con palabras que faltan.

Speaking, repetir diálogos e practicalos cun compañeiro, engadindo actividades da semana.

Writing, escribir unha axenda semanal persoal e completar unha axenda con datos de compañeiros.

Test de avaliación

Recolle todo tipo de actividades realizadas na clase e na unidade.

Unidade 3

Obxectivos

Falar da familia

Describir xente, persoas pola aspecto físico

Contidos gramaticais

Uso do verbo have got

Uso de sustantivos contables e incontables

Uso de indefinidos some e any

Uso do posesivo xenitivo saxón

Uso de cores

Uso de léxico referente ó corpo
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Procedementos

Reading, lectura de unha mensaxe electrónica e actividades de comprensión

Listening, escoitar unha conversa presentando a familia e actividades de comprensión completando 

información cos termos que faltan.

Speaking, decir as partes do corpo e repetir algunhas descripcións.

Writing, facer unha descripción persoal usando cores.

 

Test de avaliación

Unidade 4

Obxectivos

Describir persoas polo seu aspecto e cousas pola súa forma e cor

Contidos gramaticais

Uso da expresión there is/are para presentar o que ou quen hai nun lugar

Uso dos cuantificadores how much/many para preguntar polo número e cantidade

Uso dos adxectivos para engadir información e a súa colocación

Actividades para exercitar o uso e práctica dos contidos

Procedementos

Reading, lectura sobre xente famosa e actividades de comprensión, respostando a preguntas e 

buscando información no texto.

Listening, escoitar unha conversa entre persoas que comentan fotos, e actividades de comprensión 

auditiva, completando información que falta.

Speaking, preguntar e contestar sobre o aspecto físico das persoas e identificalas.

Writing, facer unha descripción de un famoso.

Test de avaliación 

Test final de nivel

Inclúense ó final de libro propostas novas de prácticas e probas para cada unidade, co fín de repasar 

dúbidas e supera-lo curso para acadar o nivel de competencias adecuado.  

Nivel II

Unidade 5

Obxectivos

Falar de lugares de residencia estudiantis

Describir lugares, casas no seu interior.

Expresar preferencias
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Contidos gramaticais

Uso do presente simple

Uso do auxiliar do/does para interrogar e negar.

Uso do verbo like para expresar preferencia, seguido de sustantivo ou xerundio para expresar 

actividade

Uso dos números ordinais.

Procedementos

Reading, lectura de distintos anuncios de casas e actividades de comprensión

Listening, escoitar unha conversación na que ensinan unha casa e actividades de comprensión 

completando ocos.

Speaking, repetir conversacións e identificar imaxes describindoas.

Writing, describi-la tua casa.

Test de avaliación

Unidade 6

Obxectivos

Falar de hátos

Facer suxerencias

Expresa-la hora

Contidos gramaticais

Uso de adverbios de frecuencia

Uso do presente simple

Uso das horas e das distintas partes do día

Procedementos

Reading, lectura de un diario da vida de unha persoa e actividades de comprensión textual.

Listening, escoitar un diálogo entre duas persoas  e actividades de comprensión completando e 

buscando información.

Speaking, repeti-lo diálogo co teu compañeiro.

Writing, escribir unha pequena composición acerca das actividades da semana, incluindo horarios e 

seguindo un modelo dado.

  

Test de avaliación
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Unidade 7

Obxectivos

Expresar habilidade e posibilidade

Contidos gramaticais

Uso do verbo modal can

Uso de preposicións temporais

Uso dos meses do ano.

Actividades para o uso e práctica dos contidos.

Procedementos

Reading, lectura sobre grandes almacéns en Londres, e actividades de comprensión respostando a  

preguntas

Listening, escoitar un diálogo entre amigos indo de compras, e actividades de comprensión.

Speaking, repetir e practicar o diálogo.

Writing, facer unha composición sobre as actividades que fas e os lugares onde vas.

  

Test de avaliación

Unidade 8

Obxectivos

Dicir o que se está a facer nun momento dado.

Expresar emocións

Contidos gramaticais

Uso do presente continuo 

Uso de adxectivos que describen emocións.

Procedementos

Reading, lectura acerca de un deporte popular como o cricket e actividades de comprensión.

Listening, escoitar distintas chamadas telefónicas e actividades de comprensión.

Speaking, repetir as conversas cun compañeiro.

Writing, describir o que está a facer a xente nun lugar e momento determinado usando o presente 

continuo, seguindo un modelo dado.

 

Test de avaliación
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Test final de nivel

Para todos aqueles que non poideran superar os niveis de competencia lingüística requeridos, poden 
recuperarse facendo as actividades que o libro de texto propón nas suas seccións finais, nas que se 
inclúen exercicios prácticos de reforzo para cada unidade e probas correspondentes a cada unidade, 
de xeito que poidan acadar cos niveis de competencia requeridos.

CONTIDOS SECUENCIADOS PARA OS NIVEIS III  E  IV.

NIVEL III

Unidade 1

Obxectivos de comunicación:

Saudar e presentarse,

Expresar gustos persoais

Describir e identificar espazos 

Identificar postos de traballo

Contidos gramaticais: e actividades para o seu uso

Uso do verbo like para expresar o que nos gusta

Uso do sustantivo o da forma –ing despois do verbo like

Uso de indefinidos

Uso da expresión There is/are para a descripción dos espazos

Uso de preposicións de lugar.

 

Procedementos

Sempre de acordo ás prácticas das catro destrezas:

Reading: lectura dun diálogo e dun texto con actividades de comprensión lectora, enchendo ocos e

identificando empregos e persoas.

Listening: escoita dun diálogo grabado e actividades de repetición e de escolla de información.

Speaking: descrición de imaxes utilizando os contidos gramaticais que se piden na unidade.

Writing: a partires dun texto, correxir os erros dunha información dada. 

Test de Avaliación

Cada unidade ofrece un test de avaliación no que se utiliza o léxico e a gramática suxerida para os

obxectivos  prantexados,  sempre repasando  as  4  destrezas da  lingua  e  atendendo  ás  habilidades

comunicativas, reflexións sobre a lingua e aspectos socioculturais da unidade.
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Unidade 2

Obxectivos:

Falar de rutinas
Preguntar e dar direccións

Contidos gramaticais:

Uso do presente simple para hábitos
Uso do presente continuo para acciones non habituais e momentaneas

Procedementos:

Reading, lectura sobre actividades de tempo libre e exercicios de comprensión lectora.
Listening, escoita dunha conversa telefónica e actividades de comprensión.
Speaking, facer un diálogo preguntando e respostando por lugares e cómo chegar.

Exercicios complementarios para utilizar o léxico e expresións adecuadas ás direccións.
Writing, seguindo unha pauta dada, escribir unha pequena composición dicindo o que se fai no tempo 
libre. 

Test de avaliación

Proposta do método, incluindo os contidos programados na unidade.

Unidade 3

Obxectivos:

Falar do pasado
Expresar as emocións con adxectivos adecuados.

Contidos gramaticais:

Uso do pasado do verbo to be, was, were, para describir espazos. (continuidade da unidade 1)
Uso de adxectivos e a súa colocación.

Procedementos:

Reading, lectura sobre o modo de vida na época victoriana, e actividades de comprensión.
Listening, escoita dun diálogo sobre unha viaxe e actividades de comprensión.
Speaking, descripción de unha imaxe usando as formas de pasado e adxectivos adecuados.
Writing, descripción de un lugar en pasado correxindo erros dunha información dada.

Test de avaliación.

Proposta pola unidade.
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Unidade 4

Obxectivos: 

Falar de actividades e feitos no pasado.

Contidos gramaticais:

Uso do tempo pasado dos verbos.
Uso do verbo auxiliar did para preguntar e negar no pasado.

Procedementos.

Reading, lectura acerca de actividades de vacacións e exercicios de comprensión.
Listening, escoita dun diálogo sobre vacación en Cambridge, e actividades de comprensión.
Speaking, falar acerca de feitos da pasada fin de semana, e preguntar e respostar a información.
Writing, redactar unha pequena composición contando o que se fixo a semana pasada usando verbos 
en pasado.

Test de avaliación.

Proponse un texto con preguntas a respostar utilizando o tempo pasado.

Test final de evaluación de nivel cuadrimestral

Según proposta do libro, na sua sección de reforzo.

NIVEL IV

Unidade 5

Obxectivos:

Falar do futuro
Contrastar entre plans, prediccións e intencións.

Contidos gramaticais:

Uso do verbo auxiliar will para expresar prediccións.
Uso da perífrase verbal be going to para expresar intencións.
Uso do presente continuo para expresar plans programados.
Uso de expresións adverbiais adecuadas.

Procedementos:

Reading, lectura sobre as estacións e o tempo atmosférico.
Actividades de comprensión lectora con preguntas sobre o texto.

Listening, escoita dunha conversa sobre plans de fin de semana e actividades de comprensión.
Speaking, falar de prediccións atmoféricas para a próxima fin de semana, usando o léxico e formas 
verbais adecuadas.
Writing, escribir unha pequena composición sobre as actividades que se van facer próximamente ou 
en próximas vacacións.
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Test de avaliación.

Según proposta da unidade.  

 
Unidade 6

Obxectivos:

Expresar a cortesía con verbos de modalidade.

Contidos gramaticais:

Uso do verbo modal should para dar consellos.
Uso do verbo modal can para pedir permiso e expresar a capacidade e a posibilidade.
Uso do verbo modal must para expresar a obriga e a prohibición.
Uso e repaso de formas posesivas e pronomes persoais.

Procedementos:
Reading, lectura sobre comidas saudables e actividades de comprensión.
Listening, escoita dunha conversa sobre unha viaxe e actividades de comprensión.
Speaking, dadas distintas situacións, emitir regras de conducta e recomendacións en distintos 
lugares.
Writing, completar un texto utilizando as palabras dadas.

Recomendar unha dieta sa.

Test de avaliación,

con distintas actividades para acadar as competencias lingüísticas recomendadas.

Unidade 7

Obxectivos:
 
Falar de experiencias persoais e actividades recentes.

Contidos gramaticais:

Uso do tempo verbal Present perfect para expresar actividades recentes.
Uso do verbo auxiliar have para os tempos perfectos
Uso de adverbios adecuados ó tempo gramatical, como just, ever, already, still, yet.

Procedementos:

Reading, lectura sobre deportes e actividades de tempo libre.
Listening, escoita dunha conversa sobre lugares de tempo libre e visitas turísticas.
Speaking, falar de deportes que gustan e non gustan, e preguntas e responder se se practicaron 
algunha vez.
Writing, redactar unha pequena composición falando de actividades recentes.

Describir un lugar visitado recentemente e as actividades que se fixeron.

Test de avaliación, 

atendendo ás necesidades da unidade.
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Unidade 8

Obxectivos:

Facer comparacións
Repasar as unidades anteriores

Contenidos gramaticais:

Uso de formas comparativas e superlativas dos adxectivos
Uso de adverbios de modo.

Procedementos:

Reading, lectura sobre un deseñador de moda e un diálogo en tendas de moda.
Actividades de copmprensión lectora.

Listening, escoita de diferentes descripcións e actividade de comprensión identificando a xente pola 
roupa que viste ou compra.
Speaking, comparar formas, prezos, etc., de distintas prendas de roupa, expresando os gustos 
persoais.
Writing, describir a distintas persoas polo aspecto e a súa forma de vestir.

Test de avaliación.

Atendendo ó modelo proposto na unidade.
  
Test de avaliación final de nivel e cuadrimestre

Según proposta do material escolar na sección de reforzo.

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

Os alumnos deberán leer cada trimestre un libro en inglés adaptado a su nivel que poderán escoller 
entre os que se atopan na biblioteca do departamento.

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

Unha vez ao mes os alumnos asistirán ä aula de informática para traballar os contidos dados
Con exercicios en rede.

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA

Transmitiranse valores cívicos que fagan que os alumnos teñan maior conciencia de cidadán e saiban
Comportarase de forma adecuada .

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E  EXTRAESCOLARES.

Estudiarase  a posibilidade de asistir a unha obra de teatro en inglés,dependendo do orzamento do 
seminario.  
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Visionado de películas  bien en versión original o subtituladas.

PROCEDEMENTOS PÀRA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN.

Mensualmente farase unha reunión para valorar o seguimento  e o cumplimento da programación.

Profesor que imparte a materia:
  Pilar Gil  González

  

Xefe de Departamento:
    
Isabel S.Costa Boronat
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