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I. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACION 

A elaboración desta programación esta determinada pola implantación da LOMCE, que tivo o seu 
inicio no curso escolar 2015-2016. Isto implicou, no seu momento, a necesidade de axustes debido 
tanto aos cambios na estrutura dos ciclos de ESO, como nos currículos de ESO e Bacharelato. 

O Departamento de Inglés imparte a materia en todos os cursos de ESO e Bacharelato, así como no 
Ciclo Superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais. Ademais, contamos con tres grupos da 
Sección Bilingüe: dous de Matemáticas e un de Música. 

O IES Francisco Aguiar é un Centro de Secundaria que está situado na localidade de Betanzos ( A 
Coruña). Neste momento hai arredor de 670 alumnos que comprenden ESO, Bacharelato e Ciclo 
Superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais. A procedencia do alumnado é 
fundamentalmente da área local e das áreas rurais adxacentes como Paderne e Coirós. No Bacharelato 
asiste alumnado doutros concellos da bisbarra como Abegondo, Bergondo, Miño, Monfero, Carral... 

Dende hai uns anos vai aumentando alumnado de diversas nacionalidades, sobre todo de Europa do 
Leste e América do Sur. A integración deste alumnado é boa e teñen a súa disposición todos os medios 
posibles para a súa integración. 

Asemade, tamén hai medios a disposición do alumnado que ten problemas para acadar o nivel 
axeitado e agrupamentos específicos en determinadas materias. 

Composición do departamento 

O Departamento de inglés consta de 5 profesores con destino definitivo no centro, unha con carácter 
interino que imparte unha hora de exención de francés (reforzo de lingua castelá) e unha auxiliar de 
conversa. 

• ELVIRA CHARLÍN CARRACEDO (coordinadora da sección bilingüe): imparte un grupo de 2º de 
Bacharelato, dous de 1º Bacharelato, un 4º de ESO (bilingüe), un 3º de ESO (bilingüe) e tres 
desdobres de conversa. 

• JULIA FERREIRO REGOS: imparte catro grupos de 1º de ESO, 4 reforzos en 2º da ESO e dous 
exencións de francés en 2º da ESO. 

• MARÍA CONSUELO MAHÍA ESPIÑEIRA: imparte un grupo de 2º de Bacharelato, tres de 4º de 
ESO e dous de 3º de ESO. 

• Mª JOSÉ PARDO FANDIÑO (coordinadora TIC): imparte catro grupos de 2º de ESO e catro de 
reforzos en 1º de ESO. 

• LAURA RODRÍGUEZ MANSO (xefa de departamento): imparte dous grupos de 2º de 
Bacharelato, un de 3º de ESO, o Ciclo de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais e tres 
desdobres de conversa. 

• ANA VICOS LEMOS: imparte un grupo de 2º de Bacharelato, tres de 1º Bacharelato, un de 3º 
ESO (PDC) e catro desdobres de convresa. 

• MALLENY VALDEZ: auxiliar de conversa compartida co IES As Mariñas. 
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II. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

O artigo 2 do Decreto 86/2015 no seu apartado 3B sinala as competencias como un dos elementos do 
currículo definíndoas como “capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada 
ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución 
eficaz de problemas complexos” e no seu artigo 3 fixa as sete competencias clave que o alumnado 
deberá desenvolver: 

Comunicación lingüística (CCL) 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 
Competencia dixital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociais e cívicas (CSC) 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 
Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

O concepto de competencia inclúe tanto os saberes como as habilidades e as actitudes e vai máis alá 
do saber e do saber facer, incluíndo o saber ser ou estar. Son, en fin, aquelas competencias que debe 
desenvolver un mozo ou unha moza ao finalizar o ensino obrigatorio para poder lograr a súa 
realización persoal, exercer a cidadanía activa, incorporarse á vida adulta de xeito satisfactorio e ser 
capaz de desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da vida. 

• Competencia en comunicación lingüística (CCA) 

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

O desenvolvemento da competencia lingüística comporta o dominio da lingua inglesa oral e escrita –
con distinto nivel dependendo do curso— en en múltiples contextos. Sen dúbida, a materia da lingua 
estranxeira contribúe á competencia en comunicación lingüística, pois ofrece máis oportunidades 
para interactuar en situacións comunicativas e para reflexionar sobre a linguaxe en xeral a través da 
comparación entre as distintas linguas que se están a aprender. 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: 

• Desenvolver destrezas comunicativas, tanto receptivas como produtivas. 
• Ler, escoitar e falar sobre os distintos temas tratados. 
• Transferir ao coñecemento da lingua estranxeira as estratexias de comunicación adquiridas 

na lingua materna ou na aprendizaxe doutras linguas. 
• Estar dispostos a utilizar a lingua estranxeira como vehículo de comunicación. 
• Reflexionar sobre as estratexias de aprendizaxe utilizadas. 
• Colaborar con compañeiros/as para negociar significados. 
• Interesarse pola corrección na produción de textos orais/escritos. 
• Interesarse por aplicar técnicas para lograr unha lectura ou unha produción oral máis eficaz. 
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• Competencia dixital (CD) 

Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar 
información, e para transformala en coñecemento. Require do alumnado o manexo de fontes 
informativas en distintas linguas, soportes e modelos lingüísticos. Para manexar a información usarase 
o CD, DVD, internet, programas de software específicos, dicionarios en liña, tradutores automáticos, 
etc. 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL 

• Utilización do dicionario, revistas, CD como materiais de búsqueda de información. 
• Empregar materiais de referencia. 
• Elaboración dun artigo para a revista escolar ou para outras tarefas. 
• Emprego do correo electrónico nas relacións de amizade entre falantes. 

 

• Competencia para aprender a aprender (CAA) 

Aprender a aprender supón dispoñer de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de 
continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e autónomo de acordo cos propios obxectivos e 
necesidades. 

Significa ser consciente do que se sabe e do que cómpre aprender, de cómo se aprende, e de cómo se 
xestionan e controlando de forma eficaz os procesos de aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos 
a satisfacer obxectivos persoais. 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

• Reflexionar sobre os procesos de aprendizaxe e amosar interese por incorporar melloras que 
leven ao éxito na consecución das tarefas formuladas. 

• Reflexionar sobre a propia aprendizaxe (auto-avaliación). 
• Utilizar as estratexias de aprendizaxe e os recursos didácticos (dicionarios ou revistas) co fin 

de buscar información e de resolver situacións de aprendizaxe de forma autónoma. 
• Estar disposto a avaliar e ser avaliado polos compañeiros/as. 
• Utilizar a asociación como estratexia para memorizar vocabulario. 
• Interesarse pola corrección na produción de textos orais/escritos. 

 

• Competencias sociais e cívicas (CSC) 

A aprendizaxe do inglés como lingua estranxeira vai axudar ao desenvolvemento global das persoas. 
A contribución desta materia á competencia social e cidadá prodúcese a través de dúas vías: todas as 
linguas son un vehículo para a interacción social, e a súa aprendizaxe comprende non só aspectos 
exclusivamente lingüísticos, senón compoñentes socioculturais que subxacen no uso desa lingua. 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 

• Apreciar o valor da lingua estranxeira como medio de comunicación con persoas que 
pertencen a culturas diferentes como elemento favorecedor das relacións sociais e 
interpersonais. 
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• Colaborar cos compañeiros en tódalas tarefas lingüísticas a realizar. 
• Estar disposto a consultar dúbidas cos compañeiros, profesor, libros de consulta, … 
• Interesarse polo traballo dos compañeiros/as respectando as súas opinionns 
• Intercambios comunicativos reais con persoas de fala inglesa nunha relación epistolar: 

“penfriends”. 
• Ser receptivo aos distintos gustos e opinións. 

 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

A autonomía e iniciativa persoal supoñen ser capaz de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar 
accións ou proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido 
crítico. Supón a superación de dificultades e xera autoconfianza e autoestima. 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

• Utilizar as estratexias de aprendizaxe e os recursos didácticos (Internet, Dicionarios, 
Enciclopedias) co fin de buscar información e de resolver situacións de aprendizaxe de forma 
autónoma. 

• Estar disposto a consultar dúbidas cos compañeiros, profesor, libros de consulta,... 
• Colaborar con compañeiros/as para negociar significados. 
• Empregar a imaxinación para activar e aumentar coñecementos lingüísticos. 

 

• Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

Esta competencia supón coñecer, comprender, apreciar e valorar criticamente diferentes 
manifestacións culturais e utilizalas como fonte de enriquecemento e desfrute e consideralas como 
parte do patrimonio dos pobos. Isto é, favorece a tolerancia e o respecto polas outras culturas, 
aceptando a diversidade de valores e superando prexuízos e o respecto ao interlocutor. 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

• Acceder ao coñecemento da cultura que transmite a lingua estranxeira, desenvolvendo 
respecto cara a ela e os seus falante, para lograr un mellor entendemento internacional. 

• Apreciar o valor da lingua estranxeira como medio de comunicación con persoas que 
pertencen a culturas diferentes. 

• Respectar as distintas normas que rexen as sociedades. 
• Amosar tolerancia polas distintas personalidades e costumes, contrastando os costumes, a 

moda, os hábitos alimenticios.. dos países de fala inglesa cos nosos. 
• Recoñecer as palabras inglesas habitualmente usadas na nosa lingua. 
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III. CONCRECIÓNS METODOLOXICAS 

As bases metodolóxicas desta programación son as seguintes: 
 
O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros coñecementos previos; 
centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ao alumnado pero cunha vertente de fantasía 
para lograr o equilibrio entre a seguridade/benestar co interese/imaxinación. O alumno pode 
transferir conceptos e estratexias adquiridas para construír así significados e atribuír sentido ao que 
aprende (partindo do que coñece e formulando hipóteses para elaborar regras que axudan a 
interiorizar o novo sistema). 
Favorécese así o seu crecemento persoal, o seu desenvolvemento e a súa socialización. 
 
A aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do potencial de cada alumno, 
das súas capacidades, preparar o alumnado para que poida afrontar os retos persoais ó longo da súa 
vida con éxito. Os alumnos non só terán que adquirir uns coñecementos, senón que deberán ser 
capaces de acceder a eles e aplicalos nos diferentes contextos da súa vida e contextualizalos. A 
aprendizaxe por competencias ten o propósito de cubrir tódolos aspectos da vida, facendo que os 
alumnos non só sexan capaces de aprender, senón, entre outros, de aprender a aprender, aprender a 
convivir, aprender a facer. Cada unha das unidades do noso proxecto proporciona diferentes 
actividades que contribúen ó desenvolvemento das competencias clave. 

As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do alumnado e 
facilitan a aprendizaxe; por iso é importante ter en conta a importancia das cancións e historias, as 
características dos personaxes, as ilustracións e mesmo os efectos sonoros das gravacións. 

Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso o noso proxecto está deseñado 
para ser utilizado con flexibilidade de modo que tódolos integrantes do grupo poidan participar e 
atopen actividades nas que poden aplicar coñecementos e aptitudes, facilitando o desenvolvemento 
da propia conciencia de logros, e do progreso que logran día a día. No noso proxecto existe sempre 
un apoio para aqueles nenos e nenas que o requiran, tendo sempre en conta aqueles casos nos que o 
progreso non responda ós obxectivos que se programaron, así como os casos nos que algúns 
destaquen na consecución de obxectivos e que, ante a falta de actividade programada, perdan a 
motivación e o interese pola lingua estranxeira. Para emendar estas posibles situacións inclúense 
actividades tanto de ampliación, para os máis avanzados, como de reforzo, para os que poidan 
estancarse nalgún momento. Estas actividades non aparecen no Class Book. Están explicadas no 
Teacher’s Book e poden ser de grande utilidade para a tarefa diaria do profesor. 
 
A aprendizaxe dos nenos é maior e de máis calidade se basea na actividade; eles demandan exercer 
a súa capacidade de actuar. Cada unha das unidades do noso proxecto proporciona unha ampla gama 
de actividades e recursos didácticos de diferente participación. No noso proxecto, o alumno/a é o 
centro do proceso de ensino-aprendizaxe pero a súa actividade construtivista depende da 
intervención do profesor/a. Esta intervención debe ser activa e reflexiva e axustada ó nivel que mostra 
o alumno/a, debendo: iniciar o input da lingua, axudar ó individuo na interacción cos demais, avaliar 
o que fan os nenos/as, proporcionar retroacción, contextualizar as actividades e dar significados 
comprensibles para o alumno/a, promover estratexias de comunicación, potenciar as estratexias de 
aprendizaxe xa adquiridas e admitir o erro. 
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Considerar o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de aprendizaxe. O erro 
acontece como unha evidencia do dinamismo subxacente da comprensión e do dominio progresivo 
do novo sistema comunicativo. No noso proxecto enténdese que os erros prodúcense cando o neno/a 
anticipa como vai funcionar a lingua ou cando transfire regras da súa lingua materna nun proceso 
natural de adquisición. Pero é importante facer unha distinción entre erro e equivocación. 
Considérase erro o fallo sistemático debido a un mal ou escaso coñecemento da lingua. Estes erros 
corrixiranse ó finalizar as interaccións orais, de forma grupal e cunha linguaxe accesible e sempre 
tendo en conta que non desaparecen repentinamente, senón que requiren o seu tempo. A 
equivocación é un fallo ocasional debido a unha falta de atención nun momento determinado, que o 
mesmo lle pode acontecer a un falante nativo. Non paga a pena corrixir as equivocacións porque non 
son relevantes do proceso de ensino-aprendizaxe. 

A avaliación do proceso individual e grupal dos alumnos na aprendizaxe é un factor importante para 
asegurar a calidade da aprendizaxe; no noso proxecto existe un Caderno de Avaliación con follas de 
avaliación fotocopiables para cada unidade, que permiten ó profesor anotar as observacións 
referentes ó progreso de cada alumno. Tal e como está concibido, o profesor pode adaptalo 
doadamente ás súas necesidades específicas. 

A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos alumnos. O noso 
proxecto toma en conta esta situación ó ofrecer actividades interrelacionadas coas outras áreas 
curriculares, empezando polo coñecemento do neno mesmo e a continuación coa exploración do 
mundo que os rodea; a súa casa, o seu colexio, o seu medio e a súa sociedade en xeral. Este 
desenvolvemento reflíctese nos temas de cada unidade, que se relacionan coas demais áreas do 
Currículo: Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Educación Artística, Matemáticas, Educación Física, 
etc. 

Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiran exclusivamente nunha determinada 
materia e só serven para ela (sobre todo nesta e para esta). Con todo o que o alumno aprende nas 
diferentes materias (e non só na institución escolar) constrúe unha bagaxe cultural e de información 
que debe servirlle para o conxunto da súa vida, que debe ser capaz de utilizar en momentos precisos 
e en situacións distintas (a linguaxe é, a estes efectos, paradigmática). Por iso, as competencias clave 
poden alcanzarse se non en todas, si na maioría das materias curriculares, e tamén por iso en todas 
estas materias poderá utilizar e aplicar as devanditas competencias, independentemente de en cais 
as puidese adquirir (transversalidade). Ser competente debe ser garantía de ter alcanzado 
determinadas aprendizaxes, pero tamén permitirá alcanzar outras, tanto na propia institución escolar 
como fóra dela, garantía da súa aprendizaxe permanente (ou, neste caso, capaz de comunicarse en 
situacións moi diversas, algunhas das cais o propio alumno nin sequera pode considerar aínda que 
terá que facelo). 
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IV. PROGRAMACIÓN DE ESO 

Obxectivos de área 

Son dez os obxectivos que se teñen que buscar para un perfecto desenvolvemento da nosa materia e 
que despois detallaremos unidade a unidade. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10º- Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e no uso 
da lingua estranxeira. 
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1. PROGRAMACIÓN DE 2º DE ESO 

2.1. Relación de estándares de aprendizaxe avaliables que forman parte dos perfís 
competenciais 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a maioría das veces ou intervén na lingua 
estranxeira, cunha pronuncia comprensible, e persevera no seu uso aínda que cometa erros 
e teña que pedir axuda ou aclaracións. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

 PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e terminar o discurso e 
expresar benvidas, desculpas e agradecementos, e identifica a relación de formalidade entre 
as persoas interlocutoras e o propósito comunicativo. 

 CCL 
 CD 
 CCEC 
 CSC 

 PLEB1.2. Comprende instrucións e textos breves e sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo pausado e acentuación estándar, que conteñan 
vocabulario relativo a lugares, persoas, obxectos, acontecementos e accións ligados a temas 
sinxelos e habituais na súa idade e no seu contexto escolar. 

 CCL 
 CD 
 CCEC 
 CSC 

 PLEB1.3. Comprende o esencial en situacións de comunicación, cara a cara ou gravadas, nas 
que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas habituais para a súa idade e o seu nivel escolar, 
que se refiran aos ámbitos persoal público e educativo, sempre que se fale pausadamente e 
con claridade, e se poida escoitar máis dunha vez. 

 CCL 
 CD 
 CCEC 
 CSC 

 PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en 
presentacións sobre temas educativos que estea a aprender, profesionais moi sinxelos ou do 
seu interese inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha profesión). 

 CCL 
 CD 
 CCEC 
 CSC 

 PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal 
espontánea, relacionada coas actividades de aula, e de simulacións sobre temas cotiáns e de 
interese persoal con diversos fins comunicativos, se a produción é articulada con claridade e 
cunha velocidade media, pero con pausas. 

 CCL 
 CD 
 CCEC 
 CSC 

 PLEB1.6. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, 
peticións de información e expresión dos gustos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir ou a reformular o dito. 

 CCL 
 CD 
 CCEC 
 CSC 

 PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas emitidas por medios 
audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos (tempo atmosférico, noticias presentadas 
con imaxes moi redundantes, etc.) e sobre transaccións habituais de bens e servizos, 
pronunciadas con lentitude e claridade, aínda que deba escoitalas máis dunha vez. 

 CCL 
 CD 
 CCEC 
 CSC 
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 PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas, e manifesta interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das 
súas compañeiras. 

 CCL 
 CSC 

 PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e con apoio visual (por 
exemplo, transparencias de PowerPoint), que lle permitan ilustralas con imaxes e seguir un 
guión sobre aspectos concretos e sinxelos de temas do seu interese ou relacionados cos seus 
estudos ou a súa ocupación, e responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o 
contido destas. 

 CCL 
 CD 
 CCEC 
 CSC 

 PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, 
o aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo 
e tratamento), sempre que a persoa interlocutora coopere, falando amodo e con claridade, e 
repetindo ou reformulando. 

 CCL 
 CD 
 CCEC 
 CSC 

 PLEB2.5. Participa en conversas informais cunha pronuncia comprensible cara a cara, por 
teléfono ou por outros medios técnicos, nas que establece contacto social, intercambia 
información e expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que hai que seguir 
para realizar unha actividade conxunta. 

 CCL 
 CD 
 CCEC 
 CSC 

 PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na interacción, verificando a comprensión propia e a 
das demais persoas mediante estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e 
cooperando activamente na realización das tarefas de comunicación, e manifesta interese e 
respecto polas achegas do seus compañeiros e das súas compañeiras. 

 CCL 
 CD 
 CCEC 
 CSC 

 PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi sinxela de carácter educativo 
ou ocupacional moi habitual e traballado previamente, intercambiando información 
suficiente e básica de carácter persoal e sobre hábitos, gustos ou estudos, preguntando sobre 
problemas prácticos e reaccionando de forma sinxela ante comentarios, sempre que poida 
pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita, e se o interlocutor coopera, falando 
amodo e con claridade, repetindo ou reformulando. 

 CCL 
 CD 
 CCEC 
 CSC 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 PLB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas de funcionamento e manexo de 
aparellos electrónicos ou de máquinas de uso común e coñecidos, así como instrucións 
básicas e predicibles para a realización de actividades e normas de seguridade (por 
exemplo, manexo dun móbil ou prevención de riscos nunha excursión). 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas propias 
da súa idade ou de internet, formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos 
do seu interese, nos ámbitos persoal e educativo e ocupacional moi básico. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLB3.3. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de 
referencia ou consulta claramente estruturados e nun rexistro estándar e con imaxes 
ilustrativas redundantes sobre temas relativos a materias educativas, ou do seu interese 
(por exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha cidade, un deporte 
ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
 

 PLB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue modelos de textos de 
características similares, planifica o texto, elabora un borrador, corrixe tanto a ortografía 
como a orde das ideas e das palabras, etc. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional con información sinxela e 
relevante sobre feitos moi coñecidos e habituais no ámbito educativo, describindo de xeito 
sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus datos, 
aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e dixital, en 
situacións de comunicación reais ou simuladas, relacionados con actividades e situacións da 
vida cotiá e do seu interese persoal, ou sobre temas de actualidade de especial relevancia 
e facilmente comprensibles para a súa idade, respectando as convencións e as normas de 
cortesía, tamén cando se utilizan as redes sociais. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o contacto social, se 
intercambia información sobre si mesmo/a e a súa vila (por exemplo), se describen en 
termos sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais (por exemplo, unhas 
vacacións), se dan instrucións sinxelas, se fan e aceptan ofrecementos e suxestións (por 
exemplo, cancelación, confirmación ou modificación dunha invitación ou duns plans) e se 
expresan opinións de xeito sinxelo. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLB3.4. Comprende correspondencia persoal en calquera formato e en rexistro estándar na 
que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si mesmo/a; se describan persoas, obxectos e 
lugares; se narren acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se 
expresen sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu 
interese. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLB3.5. Entende información básica de correspondencia formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese no contexto persoal, educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre 
un curso de idiomas ou unha compra por internet). 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción adaptados para o seu nivel.  CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 
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 PLB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas actividades de 
aula, e na participación en simulacións con diversos fins comunicativos, facéndose 
comprender, producindo con suficiencia discriminativa trazos fonéticos significativos que 
distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.), e recoñecendo e producindo 
comprensiblemente patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e 
frases. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente para facer comprensible os textos, sen 
cometer erros moi básicos sobre as regularidades ortográficas máis relevantes. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB5.3. Utiliza as convencións básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento 
do proceso comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, 
fórmulas orais breves para manter a atención, etc.) 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos e visibles dos países 
nos que se fala a lingua estranxeira, analizándoos comparativamente coas diversas culturas, 
de ser o caso, do resto do alumnado, e evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLB5 5. Nas actividades de aula utiliza, para a comprensión e a elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre elementos morfolóxicos, sintácticos e 
discursivos, así como os procesos de realización das actividades lingüísticas de comprensión 
e produción. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel, e 
estratexias de comunicación e de redundancia do significado (imaxes e elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e partextuais). 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB5.7. Coñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender 
e elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educativo. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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2.2. Concreción de obxectivos 

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

O currículo básico establece que a Educación Secundaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nenas 
as capacidades que lles permitan: 

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

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

• Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquier outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supongan discriminación entre 
homes e mulleres, así ́como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

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

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

• Concebir o coñecemento científico coma un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 
campos do coñecemento e da experiencia. 

 PLEB5.8. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

 CCL 
 CD 
 CAA 
 CCEC 
 CD 
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• Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisións e asumir responsabilidades. 

• Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castellana, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da 
literatura. 

• Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

• Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demás, así 
como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que ralizaran aportacións 
importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

• Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, 
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do 
deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

• Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 
críticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e 
o medio natural, contribuíndo á súa conservación e mellora. 

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

•  Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 
Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e 
cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto 
cara ó exercicio deste dereito. 

• Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 
riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 
especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

Tendo en conta que a nosa materia ten como logro esencial permitir a comunicación no más amplo 
sentido do termo e que dita comunicación abrangue un amplo abano que vai dende a identificación 
individual de palabras e fonemas, e dende a comunicación oral e escrita en situacións creadas na aula, 
ata a comunicación en situacións especiais, profesionais, sociais ou de simple lecer, sinxelas ou 
complexas ou meramente cotiáns, os distintos cursos prepararán progresivamente a os alumnos para 
acadar  os obxectivos específicos  ligados as seguintes capacidades: 

• Aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes de mensaxes 
orais e escritas 

• Identificar e comprender a información esencial, os puntos principais e os detalles máis 
salientables en textos orais e escritos breves nun rexistro estándar, sobre asuntos cotiáns en 
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situacións habituais ou sobre temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público e educativo. 

• Recoñecer algunhas tipoloxías textuais, captando as liñas xerais en mensaxes e textos orais e 
escritos sinxelos. 

• Recoñecer e empregar as fórmulas máis habituais de contacto social e as normas de 
cortesía  

• máis comúns para a súa idade, e as utilizadas máis habitualmente para iniciar e terminar o 
discurso oral ou escrito. 

• Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude adecuados á idade, aos intereses 
e ao nivel escolar. 

• Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais monolóxicos 
ou dialóxicos breves relativos a ámbitos e temas inmediatos cos que xa estea familiarizado. 

• Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos 
que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións. 

• Manter intercambios e realizar exposicións breves e sinxelos, claramente estruturados, 

• e nun rexistro neutro ou informal, sobre temas de importancia na vida cotiá e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal ou educativo. 

• Cooperar na interacción e no traballo con outras persoas, colaborando con elas na interacción, 
verificando a comprensión propia e das demais persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando activamente na realización das tarefas 
de comunicación. 

• Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple. 

• Producir, en calquera soporte, textos e mensaxes breves e sinxelos, nun rexistro neutro ou 
informal, con coherencia, cohesión, adecuación e corrección. 

• Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando, con suficiente 
dominio para o seu nivel escolar, os expoñentes máis comúns e básicos desas funcións e os 
patróns discursivos igualmente básicos, de uso máis frecuente. 

• Aplicar á comprensión e produción de textos os coñecementos propios do seu nivel, tanto na 
propia lingua como na lingua estranxeira, sobre patróns sintácticos e discursivos de uso 
frecuente. 

• Comprender e utilizar un léxico propio do nivel en situación comunicativas sinxelas reais ou 
simuladas. 

• Coñecer e aplicar estratexias de coaavalición e autoavalición, recoñecendo erros nas súas 
producións orais e escritas. 

• Presentar os textos escritos de maneira coidada en calquera soporte. 
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• Coñecer e utilizar os aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, evitando estereotipos 
lingüísticos e culturais e amosando curiosidade e respecto ante as diferenzas. 

• Valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse, como recurso de acceso á 
información e como instrumento de enriquecemento persoal. 

• Participar activamente na aula e escoitar con interese e respecto as intervencións do resto do 
alumnado e profesorado. 

• Usar os recursos que ofrece a biblioteca escolar, as TIC, dicionarios e outras fontes de consulta. 

 

2.3. Concreción para cada estandar de aprendizaxe avaliable 

A. TEMPORALIZACIÓN 

Non é doado fixar unha distribución temporal dos contidos porque moitas veces o nivel de 
coñecementos e a actidude do alumnado ante a materia modifica sustancialmente a evolución das 
clases, e, en consecuencia, a consecución dos obxectivos da programación. De calquera xeito, hai unha 
distribución temporal da materia aceptada polo profesorado desde principio do curso pero que se 
revisa nas distintas reunións do Departamento ao longo do mesmo e pode modificarse segundo as 
necesidades do alumnado.  

Tendo en conta criterios didácticos, o profesorado poderá alterar a orde das unidades ou incluso 
suprimir parcialmente algunha delas, respectando sempre a integridade da programación. 

UNIDADE Nº APROX. SESIÓNS 
TEMPORALIZACIÓN APROX. 

(50 min/ sesión) 
Starter                     4/5 5 / 6 horas 

1. On Screen                    9/10 10 / 11 horas 

2. Outdoor Survival                    9/10 10 / 11 horas 

3. Historical Events                    9/10 10 / 11 horas 

 EXAMS                   2 / 3 2/ 3 horas 

4. Tales from the Past                   9/10 10 / 11 horas 

5. Personal Possessions                   9/10 10/11 horas 

6. Good Citizens                   9/10 10 / 11 horas 

EXAMS                   2/ 3 2/3 horas 

7. Plan the Future                  9/10 10 / 11 horas 

8. Our  World                  9/10 10 / 11 horas 

9. Having Fun                  9/10 10 / 11 horas 

EXAMS                  2 / 3 2 / 3 horas 
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 UNIDADE STARTER 
 

Trimestre 1 

Sesións-clases 4 

 

 
STARTER - LESSON 

1Obxectivos 
Actividade / Tarefa 

Tipo de 
actividade 1 

Tipo de 
interacción2 

Destreza 
principal3 

Indicadores de Logro CC Clave4 

 

Vocabulary I 

 

• Revisar e practicar 
vocabulario relacionado con 
roupa 

• Revisar e practicar o uso do 
posesivo ’s / s’ 

 

Student's  Book, páx. 4 

Teacher’s Book, páx. 4 

Warmer 
W C S L 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos 
mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen and repeat the words. 
Match them with 1–11 in the 
pictures. CD 1.01 

P C L S 
 Escoita gravacións relacionadas co 
tema da unidade e interpreta a 
información  

CCL, CMCT 

All Clear Tips 
A I R 

Le e entende vocabulario e 
explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA 

2 Describe the clothes in pictures 
P C R W 

Escribe descricións de persoas, 
lugares, sentimentos, etc dunha 
maneira formal 

CCL, SCC, SIE  

3 In pairs, talk about your partner’s 
clothes P P L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos 
mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

 
1 W-Warm up, P-Principal, R-Reforzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Avaliación.. 
2 I-Individual, P-Parellas, C-Clase. 
3 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing. 
4 Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias en ciencia e tecnoloxía; Competencias 
transversais: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC:Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e emprendimento; CCEC: Conciencia e expresión Cultural  
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STARTER - LESSON 
1Obxectivos 

Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 1 
Tipo de 

interacción2 
Destreza 
principal3 

Indicadores de Logro CC Clave4 

Extra activity 

A C S 

 Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos 
mesmos 

 

CCL, SIE, CMCT 

Self-study and extra practice 

Workbook 

• páxina 4 

R A C E I W 
Completa as actividades de revisión 
e autoavaliación con información 
relativa aos seus intereses  

CCL, CAA 

 
 
STARTER - LESSON 2 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary II 

 

• Estudar e revisar  
materias, membros da 
familia e algunhas 
palabras de vocabulario 
básico da clase 

 

Student's  Book, páx. 5  

Warmer 
W C S L 

Responde correctamente ás preguntas 
do profesor sobre temas familiares e 
cotiáns 

CCL, SIE 

4 Listen and repeat the words. How 
do you say them in your language? CD 
1.02 

P I L S 
 Escoita gravacións relacionadas co tema 
da unidade e interpreta a información  

CCL, CMCT  

5 Write sentences about your school 
week in your notebook P C W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

Warmer 
W C R S 

Dá presentacións simples relativas ao 
tema da unidade seguindo un exemplo 

CCL, SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Teacher’s Book, páx. 5 

 

6 Listen and repeat the words. How 
do you say them in your language? CD 
1.03 

P I L S 
Escoita gravacións sobre temas 
socioculturais e analiza as diferenzas coa 
súa propia cultura 

CCL, CCEC, SCC  

7 Copy and complete the table with 
the words in the box. Which word can 
be for both males and 

females? 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

8 Complete the sentences with words 
in exercise 6 in your notebook P C R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Extra activity 
A C W 

Realiza actividades artísticas relacionadas 
co tema da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

9 Order the words to make sentences 
in your notebook P C W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA 

Self-study and extra practice. 
Workbook 

• páxina 5 

R A C E I W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

 
 
STARTER - LESSON 3 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Grammar & Listening  

 

• Estudar e revisar  os 
verbos be e have got  

• Revisar pronombres 
persoais e adxectivos 
posesivos 

• Escoitar a unha moza 
falando da súa familia e 
identificar os diferentes 
membros da familia 

 

Student's  Book, páx. 6 

Teacher’s Book, páx. 6 

 

Warmer 
W C R S 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

1 Write true sentences with the 
affirmative or negative form of be 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

Warmer 
W C L R S 

Le instrucións, ordes, pósteres, folletos 
informativos, etc. e comprende 
información específica 

CCL, CCEC  

2 Write the correct words in your 
notebook 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

Warmer 
W C R L S 

Responde correctamente ás preguntas 
do profesor sobre temas familiares e 
cotiáns 

CCL, SIE  

3 Copy and complete the tables with 
the words in the box 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

Extra activity 
A C L W 

Escribe formularios, cuestionarios, 
rexistros, etc. con información específica 

CCL, SCC, SIE  

Warmer 
W C L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

4 Listen to Sally talking about her 
family. How many brothers has she 
got? CD 1.04 

P C L 
Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar actividades 
relacionadas 

CCL, CCEC, CMCT  

5 Listen again. Copy and complete the 
sentences about Sally’s family in your 
notebook 

P C L W 
Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

6 Write sentences about your family 

P C W 

Completa actividades escritas con 
información persoal ou relativa aos seus 
intereses persoais 

 

CCL, SIE  

Self-study and extra practice. 
Workbook 

• páxina 6 

R A C E I W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

 

STARTER - LESSON 4 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

 

 

Speaking 

 

• Estudar e revisar  
linguaxe para 
presentarse e preguntar 
información persoal 
básica 

Warmer 
W C R S 

Utiliza linguaxe corporal para 
complementar situacións comunicativas 
cotiás 

CCL, CAA  

1 Listen to the dialogue. What are 
Jason and Marcia’s hobbies?  

CD 1.05 

P C L S 
 Escoita gravacións relacionadas co tema 
da unidade e interpreta a información   

CCL, CMCT  

2 Listen again and repeat the dialogue 
P I L S 

Practica diálogos sobre situacións cotiás, 
seguindo un modelo 

CCL, SIE  

3 Match questions 1–4 with answers 
a–d in your notebook P C R W 

Completa actividades relacionadas coa 
vida diaria, respectando convencións 
sociais 

CCL, SCC, SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

 

Student's  Book, páx. 7 

Teacher’s Book, páx. 7 

 

 

Extra activity 
A C S 

Practica e repite a pronuncia correcta 
para situacións comunicativas cotiás 

CCL, SIE  

Speaking Task 
P P L S 

Representa en parellas conversacións 
formais, seguindo un modelo 

CCL, SIE, SCC  

Mixed-ability solutions. Students who 
need extra help R  I W  

Escribe cartas, correos electrónicos, 
faxes, etc. dunha maneira formal, 
seguindo un modelo 

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast finishers 
A  I L S 

Representa en parellas conversacións 
formais, seguindo un modelo 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice. 
Workbook 

• páxina 7 

R A C E I W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Trimestre 1 

Sesións-clases 9 

 
 
 

UNIDADE 1 - LESSON 1 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 5 
Tipo de 

interacción6 
Destreza 
principal7 

Indicadores de Logro CC Clave8 

 

Vocabulary 

 

• Aprender e practicar 
algunhas palabras para 
descibir xéneros 
cinematográficos  

 

 

Student's  Book, páx. 8 

Teacher’s Book, páx. 8 

Warmer 
W C L S 

 Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos 
mesmos  

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen and repeat the words. 
Match them with pictures 1–6. What 
filme type can’t you see?  

CD 1.06 

P C L R W 
Escoita gravacións relacionadas co 
tema da unidade e interpreta a 
información   

CCL, CMCT  

Extra activity 
A I L S 

 Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos 
mesmos  

CCL, SIE, CMCT  

2 Write one example of a filme for 
each filme type in exercise 1 P I R W 

Completa actividades pondo en 
práctica as explicacións de 
vocabulario da unidade 

CCL, CAA  

 
5 W-Warm up, P-Principal, R-Reforzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Avaliación.. 
6 I-Individual, P-Parellas, C-Clase. 
7 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing. 
8 Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias en ciencia e tecnoloxía; Competencias 
transversais: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC:Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e emprendimento; CCEC: Conciencia e expresión Cultural  

UNIDADE 1: On screen 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 5 
Tipo de 

interacción6 
Destreza 
principal7 

Indicadores de Logro CC Clave8 

3 Listen to Jake and Isabel. What are 
their favourite filme types?  

CD 1.07 

P C L 
Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, CMCT  

4 In pairs, ask and answer questions 
about your favourite filme types P P L S 

Practica e repite a pronuncia 
correcta en situacións comunicativas 
cotiás 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I W 

Completa actividades pondo en 
práctica as explicacións de 
vocabulario da unidade 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P L S 

Practica e repite a pronuncia 
correcta en situacións comunicativas 
cotiás 

CCL, SIE  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Vocabulary, páxina 8 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, páxina 3 

• Vocabulary consolidation, 

   páxina 1 

• Vocabulary extension, páxina 3 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión 
e autoavaliación con información 
relativa aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 5 
Tipo de 

interacción6 
Destreza 
principal7 

Indicadores de Logro CC Clave8 

 

UNIDADE 1 - LESSON 2 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 

 

• Ler unha discusión de foro 
sobre películas nun blog e 
identificar información xeral e 
específica 

 

Student's  Book, páx. 9  

Teacher’s Book, páx. 9 

 

Warmer 
W P W 

Escribe sobre as súas propias opinións, 
fai suxestións, ofertas, etc.  dun modo 
educado 

CCL, SCC, SIE  

Word Check 
R C L S 

Escoita conversacións formais 
relacionadas co tema da unidade e 
entende información específica 

CCL, CMCT 

1 Read the text quickly and 
choose the best title P C R  

Le textos informativos sobre o tema 
principal da unidade e extrae 
información relevante 

CCL, CMCT, CCEC  

2 Read and listen. Who says 
these things? Write the names in 
your notebook. CD 1.08 

P C R L W 
Escoita gravacións relacionadas co tema 
da unidade e interpreta a información  

CCL, CMCT  

Extra activity 
A I L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

3 Read the text again. Answer 
the questions P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade  

CCL, CCEC, SIE  

All Clear Facts 
A I R 

Le textos informativos sobre temas 
intercurriculares e analízaos  

CCL, CMCT, CCEC  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Cultural note 
A C L 

Escoita conversacións formais 
relacionadas con temas socioculturais  e 
intercurriculares 

CCL, SCC  

Web info 
A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help 

R I R  
Le textos informativos sobre temas 
intercurriculares e analízaos 

CCL, CMCT, CCEC 

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade  

CCL, CCEC, SIE  

Self-study and extra practice 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: 

   Reading, páxina 1 

 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

 
UNIDADE 1 - LESSON 3 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Warmer 

W C R L S 
 Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade  

CCL, CAA  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Grammar I 

 

• Revisar e practicar o  
present simple e as 
partículas interrogativas 

 

Student's  Book, páx. 10 

Teacher’s Book, páx. 10 

 

Extra activity 
A I R W 

Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

1 Write the correct words in your 
notebook 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

2 Write the sentences in exercise 
1 in the negative form P C R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

3 Write complete sentences. Use 
the present simple 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

4 Order the words to make 
questions. Then write answers so 
they are true for you 

P C R W 
Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade  

CCL, CCEC, SIE  

5 Ask and answer the questions in 
exercise 4 

P C L S 
Fai preguntas aos seus compañeiros, 
respectando as convencións sociais 

CCL, SIE, SCC  

6 Match questions 1–5 in exercise 
5 with answers a–e in your 
notebook 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

7 Ask and answer the questions in 
exercise 5 

P P L S 
Fai preguntas aos seus compañeiros, 
respectando as convencións sociais 

CCL, SIE, SCC  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  
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UNIDADE 1 - LESSON 4 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

 

 

Grammar II 

 

• Estudar e revisar  there is e 
there are con nome 
contables e incontables e 
adverbios de frecuencia 

 

 

Student's  Book, páx. 11 

Teacher’s Book, páx. 11 

 

 

Warmer 
W C W 

Escribe descricións de persoas, lugares, 
sentimentos, etc dunha maneira formal 

CCL, SCC, SIE  

All Clear Rules 
A I R 

Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

8 Complete the sentences with 
there is or there are P C R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

All Clear Rules 
A I R 

Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

9 Write the sentences with the 
verbs and adverbs of frequency in 
brackets 

P I R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Extra activity 
A I R W 

Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

10 Complete the dialogue with 
the correct form of the 

verbs in brackets 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

11 Listen and check your answers. 
CD 1.09 

P I L 
Escoita diálogos sobre rutinas diarias e 
extrae a información esencial 

CCL, SIE 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help 

R I W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  



 

31 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P W 

Completa actividades escritas con 
información persoal ou relativa aos seus 
intereses persoais 

CCL, SIE  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Grammar, pages 10–11 

• Grammar Reference and 

   Practice, pages 66–7 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, pages 3–4 

• Grammar consolidation,  

   páxina 2 

• Grammar extension, páxina 4 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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UNIDADE 1 - LESSON 5 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary and 

Listening 

 

• Aprender e practicar 
palabras relacionadas con 
tipos de programas de TV 

• Escoitar un noticiero sobre 
os hábitos de lecer dos 
adolescentes identificar 
información xeral e específica 

 

Student's  Book, páx. 12 

Teacher’s Book, páx. 12 

  

Warmer 
W C L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen and repeat the words. 
How do you say them in your 
language? CD 1.10 

P I L S 
 Escoita gravacións relacionadas co tema 
da unidade e interpreta a información  

CCL, CMCT  

2 Match pictures 1–6 with the 
programmes in exercise 1. Which 
programmes are not in 

the pictures? 

P C R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Extra activity 
A I R W 

Escribe formularios, cuestionarios, 
rexistros, etc. con información específica  

CCL, SCC, SIE  

3 Write sentences about your 
favourite TV programmes using 
the words in exercise 1 

P I W 
Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

4 In pairs, ask and answer 
questions about your favourite 
TV programmes 

P P L S 
Fai preguntas aos seus compañeiros, 
respectando as convencións sociais 

CCL, SIE, SCC 

Warmer 
W C L S 

Expresa opinións sobre temas formais, 
respectando a opinión dos outros 

CCL, SCC, SIE  

5 Listen to the news report. Do 
teenagers watch more hours of 
TV than their parents?  

P C L S 
Escoita gravacións sobre temas 
socioculturais e analiza as diferenzas coa 
súa propia cultura 

CCL, CCEC, SCC  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

CD 1.11 

6 Listen again. Write true or false 
in your notebook 

P I L W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

 

CCL, CCEC, SIE  

Cultural note 

A C L 

Escoita conversacións formais 
relacionadas con temas socioculturais  e 
intercurriculares 

 

CCL, CMCT, SCC  

Web info 
A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A P R 
Identifica vocabulario relacionado co 
tema da unidade e pono en práctica 

CCL, SIE  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Vocabulary, páxina 9 

• Vocabulary Reference, 

   páxina 84 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, páxina 2 

• Vocabulary consolidation, 

   páxina 1 

• Vocabulary extension, page 

   3 

• CC Clave: 

   Listening, páxina 2 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

 
 
UNIDADE 1 - LESSON 6 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Speaking 

 

• Aprender e practicar como 
falar sobre o que lles gusta e 

Warmer 
W C L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen to the dialogue. 

Which filme do Tim and 

Suzie decide to see? CD 1.12 

P C L S 
Escoita diálogos sobre rutinas diarias e 
extrae a información esencial 

CCL, SIE  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

non lles gusta relacionado 
coas películas 

 

Student's  Book, páx. 13 

Teacher’s Book, páx. 13 

 

2 Listen again and repeat the 
dialogue 

P I L S 
Practica diálogos sobre situacións cotiás, 
seguindo un modelo 

CCL, SIE  

3 Write complete sentences. Use 
really like  , like  , 

don’t mind  , don’t like  or 
can’t stand . 

P C R W 
Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

Extra activity 
A P R W L S 

Escribe sobre as súas propias opinións, 
fai suxestións, ofertas, etc.  dun modo 
educado 

CCL, SCC, SIE  

Speaking Task 
P P L S 

Representa en parellas conversacións 
formais, seguindo un modelo 

CCL, SIE, SCC  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R  I W  

Escribe unha reportaxe, biografía, ensaio, 
resumo , etc. usando información 
específica 

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A  I L S 

Representa conversacións informais en 
parellas, respectando as normas e 
convencións sociais 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice. 
Workbook 

• Speaking, páxina 120 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: 

   Speaking, pages 19–20 

R A C E I W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

 
 
UNIDADE 1 - LESSON 7 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Writing 

 

• Escribir un artigo sobre o 
seu programa favorito de TV e 
revisar o uso de maiúsculas, 
puntos e aperte e signos 
interrogativos 

 

Student's  Book, páx. 14 

Teacher’s Book, páx. 14 

 

Warmer 
W C L S 

Expresa opinións sobre temas formais, 
respectando as opinións alleas 

CCL, SCC, SIE  

1 Read the Model Text and 
listen. Then answer the 
questions in your notebook. CD 
1.13 

P C R L W 
Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar actividades 
relacionadas 

CCL, CCEC, CMCT  

All Clear Tips 
A I R 

Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade 

CCL, CAA 

2 Look at the All Clear Tips. Find 
examples of 1–5 in the Model 
Text 

P C R  
Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

3 Rewrite the sentences with 
capital letters and punctuation P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

Extra activity 
A I L W 

Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Writing Task 

P I R W 

Escribe unha reportaxe, biografía, ensaio, 
resumo , etc. usando información 
específica 

 

CCL, CCEC, SIE  

Web info 

A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I W 

Escribe notas, mensaxes etc. sobre temas 
cotiáns 

 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P R 

Le artigos, biografías, cuestionarios, 
resumo s, etc. e extrae información 
específica 

CCL, CCEC  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Writing Guide, pages 102–3 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: Writing, 

   páxina 2 

 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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UNIDADE 1 - LESSON 8 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Culture Reading 

 

• Aprender sobre premios 
cinematográficos 

• Practicar a pronuncia de 
/e/, /uː/ e /a ɪ/ 

 

 

Student's  Book, páx. 15 

Teacher’s Book, páx. 15 

 

Warmer 
W C L S  

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

Read and listen. Then answer the 
questions in your notebook. CD 
1.14 

P C R L 
Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar actividades 
relacionadas 

CCL, CCEC, CMCT  

Pronunciation. a Read and listen to 
the words. CD 1.15 

P C R S 
Practica e repite a pronuncia correcta en 
situacións comunicativas cotiás 

CCL, SIE 

Pronunciation. b Listen again and 
repeat 

P C L S 
 Escoita gravacións relacionadas co tema 
da unidade e interpreta a información  

CCL, CMCT 

Web info 

A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I W 

Escribe unha reportaxe, biografía, ensaio, 
resumo , etc. usando información 
específica 

CCL, CCEC, SIE  

Self-study and extra practice 

Workbook 
R A C E I R W 

Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• Culture Reading and 

   Listening, páxina 93 

 

 
UNIDADE 1 - LANGUAGE REFERENCE & PROGRESS CHECK 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Language Reference & 
Progress Check 

 

• Botar unha ollada ao 
Language Reference e revisar 
aspectos aprendidos na 
unidade 

• Facer os exercicios do 
Progress Check e revisar a 
unidade 

 

 

Student's  Book, páx. 16-17 

 

1 Order the letters then write 
the filme types in your notebook R A C E I R W 

Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

2 Write the types of TV 
programme R A C E I R W 

Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

3 Complete the sentences with 
the correct form of the verbs in 
brackets 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

4 Complete the questions with 
the words in the box R A C E I R W 

Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

5 Order the words to make 
sentences 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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   UNIDADE 2: Outdoor survival 
 

 

Trimestre 1 

Sesións-clases 9 

 
 
 

UNIDADE 2 - LESSON 
1Obxectivos 

Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 9 
Tipo de 

interacción10 

Destreza 
principal

11 
Indicadores de Logro CC Clave12 

 

Vocabulary 

 

• Aprender e practicar verbos 
relacionados con actividades 
ao aire libre 

 

 

Student's  Book, páx. 18 

Warmer 
W C L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos 
mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen and repeat the words. 
Match them with pictures 1–10. CD 
1.16 

P C L S R W 
Escoita gravacións relacionadas co 
tema da unidade e interpreta a 
información   

CCL, CMCT  

Extra activity 
A I L S 

Dá presentacións simples relativas 
ao tema da unidade seguindo un 
exemplo 

CCL, SIE  

2 Write the correct words in your 
notebook P C R W 

Completa actividades pondo en 
práctica as explicacións de 
vocabulario da unidade 

CCL, CAA  

 
9 W-Warm up, P-Principal, R-Reforzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Avaliación.. 
10 I-Individual, P-Parellas, C-Clase. 
11 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing. 
12 Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias en ciencia e tecnoloxía; 
Competencias transversais: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC:Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e emprendimento; CCEC: Conciencia e expresión 
Cultural  
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UNIDADE 2 - LESSON 
1Obxectivos 

Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 9 
Tipo de 

interacción10 

Destreza 
principal

11 
Indicadores de Logro CC Clave12 

Teacher’s Book, páx. 18 3 Listen to Erik and John. What 
outdoor activities does John do? CD 
1.17 

P C L 
Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, CMCT  

4 In pairs, ask and answer questions 
about the outdoor activities you do 

P P L S 

Practica e repite a pronuncia 
correcta en situacións comunicativas 
cotiás 

 

CCL, CMCT, SIE  

Extra activity 

A I R W 

Escribe notas, mensaxes etc. sobre 
temas cotiáns  

 

CCL, SIE, CMCT  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade.  

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I S L 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos 
mesmos  

CCL, SIE, CMCT 

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Vocabulary, páxina 14 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, páxina 6 

• Vocabulary consolidation, 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión 
e autoavaliación con información 
relativa aos seus intereses  

CCL, CAA 
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UNIDADE 2 - LESSON 
1Obxectivos 

Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 9 
Tipo de 

interacción10 

Destreza 
principal

11 
Indicadores de Logro CC Clave12 

   páxina 5 

• Vocabulary extension, páxina 7 

 

 
UNIDADE 2 - LESSON 2 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 

 

• Ler e escoitar dous tipos de 
textos,  mensaxes dun micro 
blog e un extracto dunha 
páxina wiki para captar a idea 
principal e información 
específica 

and specific information 

 

Student's  Book, páx. 19  

Teacher’s Book, páx. 19 

 

Warmer 
W C L S 

Participa en xogos, pondo en práctica o 
vocabulario e as explicacións gramaticais 
da unidade 

CCL, SIE, CAA  

Word Check 
R C L S 

Escoita conversacións formais 
relacionadas co tema da unidade e 
entende información específica 

CCL, CMCT 

1 Look at the photos and title. 
What do you think ‘wild 
camping’ means? 

P I R S 
Expresa opinións sobre temas formais, 
respectando a opinión dos outros 

CCL, SCC, SIE  

2 Read and listen to the texts. 
Check your answer to exercise 1. 
CD 1.18 

P C R W 
Le textos informativos sobre o tema 
principal da unidade e extrae 
información relevante  

CCL, CMCT, CCEC 

3 Read the texts again. Correct 
the information 

underlined in these sentences 

P C R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade  

CCL, CAA  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

4 Answer the questions in your 

notebook 
P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade.  

CCL, CCEC, SIE  

All Clear Facts 
A I R 

Le textos informativos sobre temas 
intercurriculares e analízaos  

CCL, CMCT, CCEC  

Cultural note 
A C L 

Escoita conversacións formais 
relacionadas con temas socioculturais  e 
intercurriculares 

CCL, CMCT, SCC  

Web info 

A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I L 

Escoita direccións, instrucións e anuncios 
entendendo a información esencial 

 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A P W 
Escribe formularios, cuestionarios, 
rexistros, etc. con información específica 

CCL, SCC, SIE  

Self-study and extra practice 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: 

   Reading, páxina 3 

 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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UNIDADE 2 - LESSON 3 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Grammar I 

 

• Revisar e practicar o  
Present Continuous para 
actividades en progreso e o 
contraste de uso entre o  
Present Simple e o  Present 
Continuous. Continúa en 
páxina 21 

 

Student's  Book, páx. 20 

Teacher’s Book, páx. 20 

 

Warmer 
W C R S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

1 Complete the sentences with 
the present continuous 

form of the verbs in brackets 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

Extra activity 
A C L W 

Escribe notas, mensaxes etc. sobre temas 
cotiáns  

CCL, SIE, CMCT  

2 Complete the text with the 
present continuous affirmative 
and negative form of the verbs in 
brackets 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

Language note 
A I R 

Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade 

CCL, CAA 

3 Write complete questions in 
your notebook P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CMCT, CAA  

4 Listen to Zaida and her mum. 

Check your answers to exercise 3. 
CD 1.19 

P I L 
Escoita gravacións sobre temas 
socioculturais e analiza as diferenzas coa 
súa propia cultura 

CCL, CCEC, SCC  

5 Copy and complete the table 
using the estafe expressions in 
the box 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help 

R C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I W 

Completa actividades escritas con 
información persoal ou relativa aos seus 
intereses persoais 

CCL, SIE  

 
 
UNIDADE 2 - LESSON 4 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

 

 

Grammar II 

 

• Revisar e practicar o 
contraste de uso entre o  
Present Simple e o  Present 
Continuous. (Continuación 
da páxina 20.) 

6 Write the correct words in your 
notebook P C R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

7 Ask and answer the questions. 
Use the words below and the 
present simple or present 
continuous 

P P L S 
Practica diálogos sobre situacións cotiás, 
seguindo un modelo 

CCL, SIE  

Warmer 
W C R S 

Responde correctamente ás preguntas 
do profesor sobre temas familiares e 
cotiáns 

CCL, SIE  

8 Look at Erik’s diary. Complete 
his plans with the 

estafe expressions in the box in 
your notebook 

P C R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• Aprender e practicar o uso 
do Present Continuous para 
proxectos de futuro 

 

 

Student's  Book, páx. 21 

Teacher’s Book, páx. 21 

 

 

Extra activity 
A P W S 

 Escribe notas, mensaxes etc. sobre 
temas cotiáns  

CCL, SIE, CMCT  

9 Complete the dialogue with the 
correct form of the verbs in 
brackets 

P I R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

10 Listen and check your answers. 
CD 1.20 

P C L 
Escoita diálogos sobre rutinas diarias e 
extrae a información esencial 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help 

R I W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P  R  

Le historias, contos, extractos de novelas, 
ensaios, narrativa, etc.  e entende 
información detallada 

CCL, CCEC  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Grammar, pages 16-7 

• Grammar Reference and 

   Practice, pages 68–9 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, pages 8–9 

• Grammar consolidation,  

   páxina 6 

• Grammar extension, páxina 8 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

UNIDADE 2 - LESSON 5 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary and 

Listening 

 

• Aprender e practicar 
palabras relacionadas con 
feelings 

• Escoitar unha entrevista con 
alguén que vive cunha tribo 
africana e identificar 
información xeral e específica 

 

Student's  Book, páx. 22 

Teacher’s Book, páx. 22 

  

Warmer 
W C L S 

 Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos  

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen and repeat the words. 
How do you say them in your 
language? CD 1.21 

P I L S 
 Escoita gravacións relacionadas co tema 
da unidade e interpreta a información  

CCL, CMCT  

2 Match pictures 1–6 with the 
feelings in exercise 1. Which 
feelings aren’t in the pictures? 

P C R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Extra activity 
A C L S 

Expresa opinións sobre temas formais, 
respectando a opinión dos outros 

CCL, SCC, SIE  

3 Answer the questions so they 
are true for you. Use words from 
exercise 1 

P I R W 
Completa actividades relacionadas coa 
vida diaria, respectando convencións 
sociais 

CCL, SCC, SIE  

4 Ask and answer the questions 
in exercise 3 

P P L S 
Fai preguntas aos seus compañeiros, 
respectando as convencións sociais 

CCL, SIE, SCC  

Warmer 
W C L S 

 Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos  

CCL, SIE, CMCT  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

5 Read the information about a 
TV programme. What type of 
programme is it? 

P I R S 
Le textos informativos sobre temas 
intercurriculares e analízaos 

CCL, CMCT, CCEC 

6 Listen to the interview with 
Charlie Timms. Write true or 
false in your notebook.  

CD 1.22 

P C L 

Escoita a entrevistados e extrae 
información básica 

 

CCL, SIE 

7 Listen again and answer the 
questions P C L 

Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar actividades 
relacionadas 

CCL, CCEC, CMCT  

Web info 

A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R C R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P  L S  

Mostra acordo ou desacordo con 
diferentes opinións, dunha maneira 
respectuosa 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Vocabulary, páxina 15 

• Vocabulary Reference, 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

   páxina 85 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, páxina 7 

• Vocabulary consolidation, 

   páxina 5 

• Vocabulary extension, page 

   7 

• CC Clave: 

   Listening, páxina 4 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

 

 
UNIDADE 2 - LESSON 6 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Speaking 

 

Warmer 
W C R L S 

Expresa opinións sobre temas formais, 
respectando a opinión dos outros 

CCL, SCC, SIE  

1 1.23 Listen to the dialogue. 

Where are Irina and David 
P C L S 

Escoita diálogos sobre rutinas diarias e 
extrae a información esencial 

CCL, SIE  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• Practicar facendo plans 

 

Student's  Book, páx. 23 

Teacher’s Book, páx. 23 

 

going this weekend? 

2 Listen again and repeat the 
dialogue 

P I L S 
Practica diálogos sobre situacións cotiás, 
seguindo un modelo 

CCL, SIE  

Extra activity 
A I R S 

Participa en xogos, pondo en práctica o 
vocabulario e as explicacións gramaticais 
da unidade 

CCL, SIE, CAA  

3 Write the sentences in the 
correct order in your 

notebook 

P I R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Speaking Task 
P P L S 

Representa en parellas conversacións 
formais, seguindo un modelo 

CCL, SIE, SCC  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R  I W  

Escribe unha reportaxe, biografía, ensaio, 
resumo , etc. usando información 
específica 

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A  I L S 

Representa conversacións informais en 
parellas, respectando as normas e 
convencións sociais 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice. 
Workbook 

• Speaking, páxina 121 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: 

   Speaking, pages 21–2 

R A C E I W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

 
UNIDADE 2 - LESSON 7 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Writing 

 

• Escribir unha entrada de 
blog sobre unha viaxe usando 
and, but and because  

 

Student's  Book, páx. 24 

Teacher’s Book, páx. 24 

 

Warmer 
W C L S 

Expresa opinións sobre temas formais, 
respectando as opinións alleas 

CCL, SCC, SIE  

1 Read the Model Text and 
listen. Then answer the 
questions in your notebook. CD 
1.24 

P C R L W 
Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar actividades 
relacionadas 

CCL, CCEC, CMCT  

All Clear Tips 
A I R 

Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade 

CCL, CAA 

2 Look at the All Clear Tips. Find 
examples of and, but and 
because in the Model Text 

P C R  
Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

3 Copy and complete the 
sentences with and, because or 
but 

P C R W 
Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

Extra activity 
A P R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Writing Task 
P I R W 

Escribe cartas, correos electrónicos, 
postais, etc. dunha maneira persoal, 
seguindo un modelo 

CCL, SCC, SIE  

Web info 

A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I W 

Escribe notas, mensaxes etc. sobre temas 
cotiáns 

 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A P  R  

Len cartas, correos electrónicos, blogs, 
pósteres, etc. de natureza persoal e 
úsanos como modelo 

 

CCL, SCC, SIE  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Writing Guide, pages 104–5 

 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: Writing, 

   páxina 4 

 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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UNIDADE 2 - LESSON 8 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Culture Reading 

 

• Aprender sobre 
campamentos de verán en 
EEUU e Reino Unido  

• Practicar a pronuncia de /s/ 

 

 

Student's  Book, páx. 25 

Teacher’s Book, páx. 25 

 

Warmer 
W C L W R S  

Escribe formularios, cuestionarios, 
rexistros, etc. con información específica 

CCL, SCC, SIE  

Read and listen. Then answer the 
questions. CD 1.25 P C R L 

Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar actividades 
relacionadas 

CCL, CCEC, CMCT  

Pronunciation. a Listen and 
repeat. CD 1.26 

P C R S 
Practica e repite a pronuncia correcta en 
situacións comunicativas cotiás 

CCL, SIE 

Pronunciation. b Listen to the 
sentence and repeat. CD 1.27 

P C L S 
 Escoita gravacións relacionadas co tema 
da unidade e interpreta a información  

CCL, CMCT 

Web info 
A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help 

R I L 
Escoita e entende as preguntas do 
profesor sobre temas familiares e cotiáns  

CCL  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I R W 

Escribr historias de ficción, extractos de 
novelas, ensaios, narrativa con 
información detallada 

CCL, CCEC, SIE  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Culture Reading and 

   Listening, páxina 94 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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UNIDADE 2 - LANGUAGE REFERENCE & PROGRESS CHECK 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Language Reference & 
Progress Check 

 

• Botar unha ollada ao 
Language Reference e revisar 
aspectos aprendidos na 
unidade 

• Facer os exercicios do 
Progress Check e revisar a 
unidade 

 

 

Student's  Book, páx. 26-27 

 

1 Match 1–5 with a–e to make 
outdoor activities. Write them in 
your notebook 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

2 Write the correct word in your 
notebook R A C E I R W 

Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

3 Complete with the correct form 
of the verbs in brackets in your 
notebook 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

4 Write the correct words in your 
notebook R A C E I R W 

Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

Complete with the correct form of 
the verbs in brackets 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Trimestre 1 

Sesións-clases 9 

 
 

UNIDADE 3 - LESSON 1 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 13 
Tipo de 

interacción14 

Destreza 
principal

15 
Indicadores de Logro CC Clave16 

 

Vocabulary 

 

• Aprender e practicar  algúns 
verbos relacionados con 
viaxar   

• Escoitar unha conversación 
sobre unha viaxe e identificalo  

 

 

Student's  Book, páx. 28 

Warmer 
W C L S 

 Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos 
mesmos  

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen and repeat the words. 
Match them with pictures 1–11. CD 
1.28 

P C L R W 
Escoita gravacións relacionadas co 
tema da unidade e interpreta a 
información   

CCL, CMCT  

Extra activity 
A I L S 

Practica e repite a pronuncia 
correcta en situacións comunicativas 
cotiás 

CCL, SIE  

2 Complete the phrases with the 
verbs in exercise 1. Use as many as 
possible 

P C R W 
Completa actividades pondo en 
práctica as explicacións de 
vocabulario da unidade 

CCL, CAA  

Language note 
A I R 

Le e entende vocabulario e 
explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA 

 
13 W-Warm up, P-Principal, R-Reforzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Avaliación.. 
14 I-Individual, P-Parellas, C-Clase. 
15 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing. 
16 Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias en ciencia e tecnoloxía; 
Competencias transversais: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e emprendimento; CCEC: Conciencia e expresión 
Cultural  

UNIDADE 3: Historical events 
  

 

 



 

56 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 13 
Tipo de 

interacción14 

Destreza 
principal

15 
Indicadores de Logro CC Clave16 

Teacher’s Book, páx. 28 3 Listen to Ali and James. Which 

journey do they want to do?  

CD 1.29 

P C L S 

Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar 
actividades relacionadas 

 

CCL, CCEC, CMCT  

4 In pairs, ask and answer questions 
about a journey P P L S 

Practica e repite a pronuncia 
correcta en situacións comunicativas 
cotiás 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R P W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I R W 

Completa actividades pondo en 
práctica as explicacións de 
vocabulario da unidade 

CCL, CAA  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Vocabulary, páxina 20 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, páxina 11 

• Vocabulary consolidation, 

   páxina 9 

• Vocabulary extension, páxina 11 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión 
e autoavaliación con información 
relativa aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 13 
Tipo de 

interacción14 

Destreza 
principal

15 
Indicadores de Logro CC Clave16 

 

UNIDADE 3 - LESSON 2 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 

 

• Ler  un artigo dunha revista 
sobre as orixes dalgúns tipos 
de comida popularpara captar 
a idea principal e información 
específica  

 

Student's  Book, páx. 29  

Teacher’s Book, páx. 29 

 

Warmer 
W C L S 

 Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos  

CCL, SIE, CMCT  

Word Check 
R C L S 

Escoita conversacións formais 
relacionadas co tema da unidade e 
entende información específica 

CCL, CMCT 

1 Which countries do you think 
this food originally comes from? 

P I L S 
 Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos  

CCL, SIE, CMCT  

2 Read and listen. Check your 
answers to exercise 1. CD 1.30 

P C R  
Le artigos xornalísticos, revistas, páxinas 
web, etc. e analiza a información 

CCL, CMCT, CCEC  

3 Read the text again. Answer 
the questions P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade  

CCL, CCEC, SIE  

Complete the sentences with the 
words in the box P C R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade  

CCL, CAA  

All Clear Facts 
A I R 

Le textos informativos sobre temas 
intercurriculares e analízaos  

CCL, CMCT, CCEC  



 

58 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Cultural note 
A C L 

Escoita conversacións formais 
relacionadas con temas socioculturais  e 
intercurriculares 

CCL, SCC  

Web info 
A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help 

R I R  
Le textos informativos sobre temas 
intercurriculares e analízaos 

CCL, CMCT, CCEC 

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I R 

Le textos informativos sobre o tema 
principal da unidade e extrae 
información relevante 

 

CCL, CMCT, CCEC  

Self-study and extra practice 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: 

   Reading, páxina 5 

 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

 

UNIDADE 3 - LESSON 3 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Grammar I 

 

• Revisar e practicar o past 
simple verbos regulares e 
irregulares 

 

Student's  Book, páx. 30 

Teacher’s Book, páx. 30 

 

Warmer 
W C R L S 

 Responde correctamente ás preguntas 
do profesor sobre temas familiares e 
cotiáns  

CCL, SIE  

1 Complete the sentences with 
the past simple form of the verbs 
in brackets 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

Extra activity 
A C S 

 Practica e repite a pronuncia correcta en 
situacións comunicativas cotiás  

CCL, SIE  

2 Complete the text with the past 
simple affirmative form of the 
verbs in brackets 

P C R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

3 Rewrite the sentences and 
correct the historical facts P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

4 Write questions with the past 
simple 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CCEC, SIE  

5 Order the words to make 
questions. Then answer the 
questions so they are true 

for you 

P C R W 
Completa actividades escritas con 
información persoal ou relativa aos seus 
intereses persoais 

CCL, SIE  

All Clear Rules 
A I R 

Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R C R W 

Completa actividades escritas con 
información persoal ou relativa aos seus 
intereses persoais 

CCL, SIE  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A P R S 
 Le textos informativos sobre temas 
intercurriculares e analízaos 

CCL, CMCT, CCEC  

 
 

 

UNIDADE 3 - LESSON 4 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

 

 

Grammar II 

 

• Revisar e practicar o past 
simple de be 

 

 

Student's  Book, páx. 31 

Teacher’s Book, páx. 31 

Warmer 
W C R L S 

Responde correctamente ás preguntas 
do profesor sobre temas familiares e 
cotiáns 

CCL, SIE  

6 Complete the sentences with 
the past simple affirmative or 
negative form of be 

P C R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

All Clear Rules 
A I R 

Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

7 Complete the sentences with 
could or couldn’t and the verbs in 
brackets 

P I W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

Extra activity 
A C L W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

 

8 Write the correct words in your 
notebook P C R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

9 Listen and check your answers. 
CD 1.31 

P I L 
Escoita diálogos sobre rutinas diarias e 
extrae a información esencial 

CCL, SIE IE  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help 

R I W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Grammar, pages 22–3 

• Grammar Reference and 

   Practice, pages 70–1 

 

 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, pages 13–4 

• Grammar consolidation,  

   páxina 10 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• Grammar extension, páxina 12 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

 

 
 
 
UNIDADE 3 - LESSON 5 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary and 

Listening 

 

• Aprender e practicar 
palabras relacionadas con 
desastres naturais 

• Escoitar a información sobre 
dous desastres naturais e 
identificar información xeral e 
específica 

Warmer 
W C L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen and repeat the words. 
How do you say them in your 
language? CD 1.32 

P I L S 
 Escoita gravacións relacionadas co tema 
da unidade e interpreta a información  

CCL, CMCT  

2 Match pictures 1–6 with the 
natural disasters in exercise 1. 
Which disasters are not in the 
pictures? 

P I R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Extra activity 
A C L S 

Participa en xogos, pondo en práctica o 
vocabulario e as explicacións gramaticais 
da unidade 

CCL, SIE, CAA  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Student's  Book, páx. 32 

Teacher’s Book, páx. 32 

  

3 Write the correct word in your 
notebook P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade  

CCL, CCEC, SIE  

Warmer 
W C L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

4 Listen to a description of two 
famous natural disasters. Answer 
the questions. CD 1.33 

P C L S 
 Escoita gravacións relacionadas co tema 
da unidade e interpreta a información  

CCL, CMCT  

5 Listen again and complete the 
sentences with words from the 
description 

P C L W 
Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade  

CCL, CCEC, SIE  

Web info 

A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help 

R C L W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

  

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P  L S  

 Mostra acordo ou desacordo con 
diferentes opinións, dunha maneira 
respectuosa.  

CCL, SIE, SCC 

Self-study and extra practice 

Workbook 
R A C E I R W 

Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• Vocabulary, páxina 21 

• Vocabulary Reference, 

   páxina 86 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, páxina 14 

• Vocabulary consolidation, 

   páxina 9 

• Vocabulary extension, page 

   11 

• CC Clave: 

   Listening, páxina 6 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

 

 
 
UNIDADE 3 - LESSON 6 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Speaking 

 

• Practicar  preguntando por 
información  

 

Student's  Book, páx. 33 

Teacher’s Book, páx. 33 

 

Warmer 
W C L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen to the dialogue. Where 
can Mia find the information she 
needs?  

CD 1.34 

P C L S 
Escoita diálogos sobre rutinas diarias e 
extrae a información esencial 

CCL, SIE  

Extra activity 
A I L S 

 Escoita e entende as preguntas do 
profesor sobre temas familiares e cotiáns  

CCL 

2 Listen again and repeat the 
dialogue 

P I L S 
Practica diálogos sobre situacións cotiás, 
seguindo un modelo 

CCL, SIE  

3 Write the sentences in the 
correct order P C R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Speaking Task 
P P L S 

Representa en parellas conversacións 
formais, seguindo un modelo 

CCL, SIE, SCC  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R  I W  

Escribe unha reportaxe, biografía, ensaio, 
resumo , etc. usando información 
específica 

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A  I L S 

 Representa conversacións informais en 
parellas, respectando as normas e 
convencións sociais 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice. 
Workbook 

• Speaking, páxina 122 

R A C E I W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 



 

66 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: 

   Speaking, pages 23–4 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

 
 
 
 
 
UNIDADE 3 - LESSON 7 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Writing 

 

• Escribir unha biografía e 
practicar o uso on,de at e in 
con expresións de tempo 

 

Student's  Book, páx. 34 

Warmer 
W C L S 

Expresa opinións sobre temas formais, 
respectando as opinións alleas 

CCL, SCC, SIE  

1 Read the Model Text and 
listen. Then answer the 
questions in your notebook. CD 
1.35 

P C R L W 
Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar actividades 
relacionadas 

CCL, CCEC, CMCT  

Extra activity 
A I R 

Identifica vocabulario relacionado co 
tema da unidade e pono en práctica 

CCL, SIE  

All Clear Tips 
A I R 

Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade 

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Teacher’s Book, páx. 34 

 

2 Look at the All Clear Tips. Find 
examples of estafe prepositions 
in the Model Text 

P C R  
Le textos informativos sobre temas 
intercurriculares e analízaos 

CCL, CMCT, CCEC  

3 Complete the sentences with 
on, at or in in your notebook P C R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Writing Task 
P I R W 

Escribe unha reportaxe, biografía, ensaio, 
resumo , etc. usando información 
específica 

CCL, CCEC, SIE  

Web info 

A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I W 

Escribe notas, mensaxes etc. sobre temas 
cotiáns 

 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A C R L S 

Le artigos, biografías, cuestionarios, 
resumo s, etc. e extrae información 
específica 

 

CCL, CCEC  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Writing Guide, pages 106–7 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: Writing, 

   páxina 6 

 

 
UNIDADE 3 - LESSON 8 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Culture Reading 

 

• Aprender sobre os alpinistas 
Edmund Hillary e Tenzing 
Norgay 

• Practicar a pronuncia de/ 
ʊ/, /ɔː/ and /eɪ/ 

 

 

Student's  Book, páx. 35 

Warmer 
W C L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

Read and listen. Then answer the 
questions. CD 1.36 P C R L 

Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar actividades 
relacionadas 

CCL, CCEC, CMCT  

Pronunciation. a Read and listen 
to the words. CD 1.37 

P C L S 
Practica e repite a pronuncia correcta en 
situacións comunicativas cotiás 

CCL, SIE 

Pronunciation. b Listen again and 
repeat 

P C W L  
Escoita gravacións relacionadas co tema 
da unidade e interpreta a información  

CCL, CMCT 

Extra activity 
A I R W 

Escribe formularios, cuestionarios, 
rexistros, etc. con información específica 

CCL, SCC, SIE  

Web info 
A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, DC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Teacher’s Book, páx. 35 

 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I R 

Le textos informativos sobre o tema 
principal da unidade e extrae 
información relevante 

CCL, CMCT, CCEC  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I R 

Le textos informativos sobre o tema 
principal da unidade e extrae 
información relevante 

CCL, CMCT, CCEC  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Culture Reading and 

   Listening, páxina 95 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

 
 

UNIDADE 3 - LANGUAGE REFERENCE & PROGRESS CHECK 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Language Reference & 
Progress Check 

 

1 Write the correct word in your 
notebook R A C E I R W 

Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

2 Look at the pictures and write 
the correct words in your 
notebook 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• Botar unha ollada ao 
Language Reference e revisar 
aspectos aprendidos na 
unidade 

• Facer os exercicios do 
Progress Check e revisar a 
unidade 

 

 

Student's  Book, páx. 36-37 

 

3 Complete the text with the 
past simple form of the verbs in 
brackets 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

4 Order the words to make 
questions. Then answer the 
questions 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

5 Complete the sentences with 
could or couldn’t and the verb in 
brackets in your notebook 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Trimestre 2 

Sesións-clases 9 

UNIDADE 4 - LESSON 1 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 17 
Tipo de 

interacción18 

Destreza 
principal

19 
Indicadores de Logro CC Clave20 

Vocabulary 
 
• Aprender e practicar  algúns 
adxectivos descritivos 
• Escoitar un diálogo sobre o 
primeiro amigo dunha moza e 
identificar información 
 
 
Student's  Book, páx. 42 
Teacher’s Book, páx. 42 

Warmer 
W C L S  

Expresa opinións sobre temas 
formais, respectando a opinión dos 
outros 

CCL, SCC, SIE  

1 Listen and repeat the words. 
Match them with characters 1–6 in 
the pictures. CD 1.38 

P C L S R W 
Escoita gravacións relacionadas co 
tema da unidade e interpreta a 
información   

CCL, CMCT  

Extra activity 
A I S 

Practica e repite a pronuncia 
correcta en conversacións formais 

CCL, SIE  

2 Look at the characters in the 
pictures and write the correct 
adjectives in your notebook 

P C R W 
Completa actividades pondo en 
práctica as explicacións de 
vocabulario da unidade 

CCL, CAA  

3 Listen to Jack and Ellie. What does 
Ellie say about her first friend and 
her first teacher? CD 1.39 

P C L 
Escoita diálogos sobre rutinas diarias 
e extrae a información esencial 

CCL, SIE  

4 In pairs, ask and answer questions 
about the people in the box P P L S 

Practica e repite a pronuncia 
correcta en situacións comunicativas 
cotiás 

CCL, SIE  

 
17 W-Warm up, P-Principal, R-Reforzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Avaliación.. 
18 I-Individual, P-Parellas, C-Clase. 
19 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing. 
20 Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias en ciencia e tecnoloxía; 
Competencias transversais: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e emprendimento; CCEC: Conciencia e expresión 
Cultural  

UNIDADE 4: Tales from the past 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 17 
Tipo de 

interacción18 

Destreza 
principal

19 
Indicadores de Logro CC Clave20 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I R W 

Completa actividade pondo en 
práctica as explicacións gramaticais 
da unidade 

CCL, CAA  

Self-study and extra practice 
Workbook 
• Vocabulary, páxina 26 
Teacher’s Resource File 
• All Clear Basics, páxina 16 
• Vocabulary consolidation, 
   páxina 13 
• Vocabulary extension, páxina 15 
 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión 
e autoavaliación con información 
relativa aos seus intereses  

CCL, CAA 

 
UNIDADE 4 - LESSON 2 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 

 

• Ler un  resumo sobre tres 
lendas británicas para captar 
a idea principal e información 
específica  

 

Warmer 
W C L S 

 Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos  

CCL, SIE, CMCT  

Word Check 
R C L S 

Escoita conversacións formais 
relacionadas co tema da unidade e 
entende información específica 

CCL, CMCT 

1 Read and listen. Match 
paragraphs 1–3 with pictures a–
c. CD 1.40 

P C R L 
Escoita gravacións sobre temas 
socioculturais e analiza as diferenzas coa 
súa propia cultura  

CCL, CCEC, SCC  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Student's  Book, páx. 43  

Teacher’s Book, páx. 43 

 

2 Read the text again. Write true 
or false in your notebook. Copy 
the sentences with the 

information 

P C R W 
Le textos informativos sobre temas 
socioculturais e extrae información 
básica 

CCL, SCC, CCEC  

3 Answer the questions in your 

notebook 
P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade  

CCL, CCEC, SIE  

All Clear Facts 
A I R 

Le textos informativos sobre temas 
intercurriculares e analízaos  

CCL, CMCT, CCEC  

Extra activity 
A C L S 

 Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos  

CCL, SIE, CMCT  

Cultural note 
A C L 

Escoita conversacións formais 
relacionadas con temas socioculturais  e 
intercurriculares 

CCL, SCC  

Web info 

A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help 

R I R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

  

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I R 
Le textos informativos sobre temas 
intercurriculares e analízaos  

CCL, CMCT, CCEC  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Self-study and extra practice 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: 

   Reading, páxina 7 

 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

 
UNIDADE 4 - LESSON 3 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Grammar I 

 

• Aprender e practicar  o 
past continuous en 
afirmativo, negativo, 
interrogativo e respostas 
breves 

• Empezar a mirar a 
diferenza de uso entre o 
pasado simple e o contínuo 

Warmer 
W C L R S 

 Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos  

CCL, SIE, CMCT  

1 Complete the sentences with 
the past continuous affirmative 
form of the verbs 

in brackets 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

Extra activity 
A P R W 

Escribe historias de ficción, extractos de 
novela, ensaio, narrativa con información 
detallada 

CCL, CCEC, SIE  

2 Write complete sentences. Use 
the past continuous negative 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CAA  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

e as conxuncións when e 
while. (Continúa en páxina 
45.) 

 

Student's  Book, páx. 44 

Teacher’s Book, páx. 44 

 

3 Look at the picture and write 
questions. Then write short 
answers 

P C R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

4 In pairs, ask and answer 
questions using the words in the 
box 

P P L S 
Fai preguntas aos seus compañeiros, 
respectando as convencións sociais 

CCL, SIE, SCC  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I L S 
Fai preguntas aos seus compañeiros, 
respectando as convencións sociais 

CCL, SIE, SCC  

 

UNIDADE 4 - LESSON 4 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 5 Copy and complete the 
sentences with when or while 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

Extra activity 
A C R S 

Dá presentacións simples relativas ao 
tema da unidade seguindo un exemplo 

CCL, SIE  

6 Write the correct words in your 
notebook P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

7 Answer the questions with the 
past continuous or past simple P I R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

8 In pairs, ask and answer the 
questions in exercise 7 

P C L S 
Fai preguntas aos seus compañeiros, 
respectando as convencións sociais 

CCL, SIE, SCC  

9 Complete the dialogue with the 
correct form of the verbs in 
brackets 

P I R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

10 Listen and check your answers. 
CD 1.41 

P I L 
Escoita gravacións relacionadas co tema 
da unidade e interpreta a información  

CCL, CMCT  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help 

R C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P  R W  

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Grammar, pages 28–9 

• Grammar Reference and 

   Practice, pages 72–3 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, pages 18–9 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• Grammar consolidation,  

   páxina 14 

• Grammar extension, páxina 16 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

 

 
UNIDADE 4 - LESSON 5 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary and 

Listening 

 

• Aprender e practicar  verbos 
relacionados con movemento 

• Escoitar unha conversación 
sobre dúas bromas reais de 
April Fool e indentificar 
información específica 

 

Warmer 
W P L S 

Participa en xogos, pondo en práctica o 
vocabulario e as explicacións gramaticais 
da unidade 

CCL, SIE, CAA  

1 Listen and repeat the words. 
How do you say them in your 
language? CD 1.42 

P I L S 
 Escoita gravacións relacionadas co tema 
da unidade e interpreta a información  

CCL, CMCT  

2 Match pictures 1–8 with the 
verbs of movement in exercise 1. 
Which verbs are not in the 
pictures? 

P C R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

3 Write the correct words in your 
notebook 

P C W 
Escribe formularios, cuestionarios, 
rexistros, etc. con información específica 

CCL, SCC, SIE  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Student's  Book, páx. 46 

Teacher’s Book, páx. 46 

  

Extra activity 
A P W S 

Escribe instrucións , indicacións, etc. 
seguindo un modelo 

CCL, SIE  

Warmer 
W P R S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

4 Listen to the conversation. 
Then answer the questions. CD 
1.43 

P I L S 
Escoita conversacións formais 
relacionadas con temas socioculturais e 
intercurriculares 

CCL, SCC  

5 Listen again and write the 
correct answers in your 
notebook 

P C L W 
Escribe formularios, cuestionarios, 
rexistros, etc. con información específica 

CCL, SCC, SIE  

Web info 
A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I R  
Ler e identificar información básica e 
instrucións na redacción dos exercicios 

CCL  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Vocabulary, páxina 27 

• Vocabulary Reference, 

   páxina 87 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, páxina 17 

• Vocabulary consolidation, 

   páxina 13 

• Vocabulary extension, page 

   15 

• CC Clave: 

   Listening, páxina 8 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

 

 
UNIDADE 4 - LESSON 6 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Speaking 

 

Warmer 
W C R L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos. 

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen to the dialogue. What 
did Zack do at the weekend? CD 
1.44 

P C L S 
Escoita diálogos sobre rutinas diarias e 
extrae a información esencial 

CCL, SIE  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• Practicar falando do que 
fixeron a semana pasada 

 

Student's  Book, páx. 47 

Teacher’s Book, páx. 47 

 

2 Listen again and repeat the 
dialogue 

P I L S 
Practica diálogos sobre situacións cotiás, 
seguindo un modelo 

CCL, SIE  

Extra activity 
A I L S 

 Escoita gravacións relacionadas co tema 
da unidade e interpreta a información  

CCL, CMCT  

3 Match the answers with the 
questions in the Model Dialogue P I R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Speaking Task 
P P L S 

Representa en parellas conversacións 
formais, seguindo un modelo 

CCL, SIE, SCC  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R  I W  

Escribe unha reportaxe, biografía, ensaio, 
resumo , etc. usando información 
específica 

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A  I L S 

Representa conversacións informais en 
parellas, respectando as normas e 
convencións sociais 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice. 
Workbook 

• Speaking, páxina 123 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: 

   Speaking, pages 25–6 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

R A C E I W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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UNIDADE 4 - LESSON 7 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Writing 

 

• Escribir un texto narrativo e 
practicar o uso de conectores 

 

Student's  Book, páx. 48 

Teacher’s Book, páx. 48 

 

Warmer 
W C L S 

Expresa opinións sobre temas formais, 
respectando as opinións alleas 

CCL, SCC, SIE  

1 Read the Model Text and listen. 
Put pictures a–d in the correct 
order. CD 1.45 

P C R L W 
Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar actividades 
relacionadas 

CCL, CCEC, CMCT  

Extra activity 
A I R 

Identifica vocabulario relacionado co 
tema da unidade e pono en práctica 

CCL, SIE  

All Clear Tips 
A I R 

Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade 

CCL, CAA 

2 Look at the All Clear Tips. How 
do you say the estafe expressions 
in your language? 

P I R  
Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

3 Write complete sentences. Use 
the past simple and the past 
continuous 

P C R W 
Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

Writing Task 
P I R W 

Narra eventos e intercambia información 
sobre experiencias persoais escribindo, 
fomentando o contacto social 

CCL, SCC, SIE  

Web info 

A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

 

CCL, DC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I W 

Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A P R S 

Le artigos, biografías, cuestionarios, 
resumo s, etc. e extrae información 
específica 

 

CCL, CCEC  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Writing Guide, pages 108–9 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: Writing, 

   páxina 8 

 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

 

UNIDADE 4 - LESSON 8 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Warmer 

W C L S  
Fala sobre temas intercurriculares, mostrando 
coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Culture Reading 

 

• Aprender sobre castelos e 
lendas das Illas Británicas 

• Practicar a pronuncia de 
stressed e unstressed was 

 

 

Student's  Book, páx. 49 

Teacher’s Book, páx. 49 

 

Read and listen. Then answer the 
questions. CD 1.46 P C R L W 

Le textos informativos sobre temas 
socioculturais e extrae información 
básica 

CCL, SCC, CCEC  

Extra activity 
A I L S 

Fala de temas socioculturais, mostrando 
respecto cara a outras culturas 

CCL, SIE, SCC  

Pronunciation. a Listen and 
repeat. Can you hear the 
difference? CD 1.47 

P C R S 
Practica e repite a pronuncia correcta en 
situacións comunicativas cotiás 

CCL, SIE 

Pronunciation. b Listen and 
repeat. Can you hear /wɒz/ or 
/wəz/ in the underlined words? 
CD 1.48 

P C W L  
Escoita gravacións relacionadas co tema 
da unidade e interpreta a información  

CCL, CMCT 

Web info 
A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I R 

Le textos informativos sobre o tema 
principal da unidade e extrae 
información relevante 

CCL, CMCT, CCEC  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I R 

Le textos informativos sobre temas 
socioculturais e extrae información 
básica 

CCL, SCC, CCEC  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Culture Reading and 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

   Listening, páxina 96 

 

 

UNIDADE 4 - LANGUAGE REFERENCE & PROGRESS CHECK 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Language Reference & 
Progress Check 

 

• Botar unha ollada ao 
Language Reference e revisar 
aspectos aprendidos na 
unidade 

• Facer os exercicios do 
Progress Check e revisar a 
unidade 

 

 

Student's  Book, páx. 50-51 

 

1 Match the character adjectives 
with pictures 1–5 R A C E I R W 

Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

2 Order the letters and write the 
verbs of movement in your 
notebook 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

3 Complete the sentences with 
the past continuous affirmative 
or negative form of the verbs in 
brackets 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

4 Order the words to make 
questions R A C E I R W 

Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

5 Complete the sentences with 
the correct form of the verbs in 
brackets. Then rewrite the 
sentences using while 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Trimestre 2 

Sesións-clases 9 

 
 
 

UNIDADE 5 - LESSON 1 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 21 
Tipo de 

interacción22 

Destreza 
principal

23 
Indicadores de Logro CC Clave24 

 

Vocabulary 

 

• Aprender e practicar 
palabras relacionadas con 
diñeiro 

• Escoitar e identificar 
información específica nun 
diálogo sobre prestar e tomar 
prestado 

Warmer 
W C L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos 
mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen and repeat the words. 
Match them with pictures 1–10. CD 
1.49 

P C L S R W 
Escoita gravacións relacionadas co 
tema da unidade e interpreta a 
información   

CCL, CMCT  

Extra activity 
A I L S 

Practica e repite a pronuncia 
correcta en situacións comunicativas 
cotiás 

CCL, SIE  

2 Write the correct words in your 
notebook P C R W 

Completa actividades pondo en 
práctica as explicacións de 
vocabulario da unidade 

CCL, CAA  

 
21 W-Warm up, P-Principal, R-Reforzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Avaliación.. 
22 I-Individual, P-Parellas, C-Clase. 
23 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing. 
24 Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias en ciencia e tecnoloxía; 
Competencias transversais: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e emprendimento; CCEC: Conciencia e expresión 
Cultural  

UNIDADE 5: Personal possessions 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 21 
Tipo de 

interacción22 

Destreza 
principal

23 
Indicadores de Logro CC Clave24 

 

 

Student's  Book, páx. 52 

Teacher’s Book, páx. 52 

3 Listen to Luke and Katie. What 
does Katie spend her money on? 
What does she lend to her friends? 
CD 1.50 

P C L 
Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, CMCT  

4 In pairs, ask and answer the 
questions in exercise 3 

P P L S 
Practica diálogos sobre situacións 
cotiás, seguindo un modelo 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I W 

Completa actividades pondo en 
práctica as explicacións de 
vocabulario da unidade 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I R W 

Completa actividade pondo en 
práctica as explicacións gramaticais 
da unidade 

CCL, CAA  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Vocabulary, páxina 32 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, páxina 21 

• Vocabulary consolidation, 

   páxina 17 

• Vocabulary extension, páxina 19 

 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión 
e autoavaliación con información 
relativa aos seus intereses  

CCL, CAA 
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UNIDADE 5 - LESSON 2 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 

 

• Ler un folleto de consellos 
ao consumidor, dándolle ao 
adolescente consello sobre 
como aforrar e identificar 
información xeral e específica 

 

Student's  Book, páx. 53  

Teacher’s Book, páx. 53 

 

Warmer 
W C L S 

Fala de temas socioculturais, mostrando 
respecto cara a outras culturas 

CCL, SIE, SCC  

Word Check 
R C L S 

Escoita conversacións formais 
relacionadas co tema da unidade e 
entende información específica 

CCL, CMCT 

1 Read and listen. Match 
headings 1–4 with paragraphs 

A–D in your notebook.  

CD 1.51 

P C R S 
Le anuncios públicos, folletos turísticos, 
guías de viaxe, etc. e analiza a 
información 

CCL, CCEC  

2 Read the text again. Write the 
correct answers in your 
notebook 

P C R W 
Le textos informativos sobre temas 
socioculturais e extrae información 
básica 

CCL, SCC, CCEC  

3 Answer the questions in your 
notebook P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade  

CCL, CCEC, SIE  

Extra activity 
A I L S 

Falan de valores éticos, mostrando 
respecto cara á opinión dos outros 

CCL, SCC, SIE  

All Clear Facts 
A I R 

Le textos informativos sobre temas 
intercurriculares e analízaos  

CCL, CMCT, CCEC  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Cultural note 
A C L 

Escoita conversacións formais 
relacionadas con temas socioculturais  e 
intercurriculares 

CCL, SCC  

Web info 
A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade  

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P L S 

Expresa opinións sobre temas formais, 
respectando a opinión dos outros 

 

CCL, SCC, SIE  

Self-study and extra practice 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: 

   Reading, páxina 9 

 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

 

UNIDADE 5 - LESSON 3 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Grammar I 

 

• Aprender e practicar  a 
forma comparative e 
superlativa dos adxectivos 

 

Student's  Book, páx. 54 

Teacher’s Book, páx. 54 

 

Warmer 
W C R 

Le textos informativos sobre temas 
intercurriculares e analízaos 

CCL, CMCT, CCEC  

1 How do you say adjectives 1–10 
in your language? Write the 
comparative forms in 

your notebook 

P C S W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

2 Complete the sentences with the 
comparative form of the adjectives 
in brackets 

P C R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

3 Rewrite the sentences so they are 
true for you 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

4 Complete the sentences with the 
superlative form of the adjectives 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

5 Write five questions about where 
you live using the superlative form. 
Use the words 

in the box 

P C R W 
Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

6 Ask and answer your questions in 
exercise 5 

P P L S 
Fai preguntas aos seus compañeiros, 
respectando as convencións sociais 

CCL, SIE, SCC  

Extra activity 
A C L S W 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I L S 
Fai preguntas aos seus compañeiros, 
respectando as convencións sociais 

CCL, SIE, SCC  

UNIDADE 5 - LESSON 4 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

 

 

Grammar II 

 

• Aprender correctamente o 
uso das seguintes expresións 
de cantidade: a /  an, some 
and any, much, many and a 
lot of 

 

 

Student's  Book, páx. 55 

Teacher’s Book, páx. 55 

 

 

Warmer 
W C R L S 

Responde correctamente ás preguntas 
do profesor sobre temas familiares e 
cotiáns 

CCL, SIE  

All Clear Rules 
A I R 

Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

7 Complete the sentences with a 
/an, some or any P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

8 Write the correct words in your 
notebook P C R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Extra activity 
A C L S  

Participa en xogos, pondo en práctica o 
vocabulario e as explicacións gramaticais 
da unidade 

CCL, SIE, CAA  

9 Complete the dialogue with the 
correct form of the verbs in 
brackets 

P I R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

10 Listen and check your answers. 
CD 1.52 

P C L 
Escoita diálogos sobre rutinas diarias e 
extrae a información esencial 

CCL, SIE  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help 

R I W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I W 
Escribe formularios, cuestionarios, 
rexistros, etc. con información específica 

CCL, SCC, SIE  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Grammar, pages 34–5 

• Grammar Reference and 

   Practice, pages 74–5 

 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, pages 23–4 

• Grammar consolidation,  

   páxina 18 

• Grammar extension, páxina 20 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

 
UNIDADE 5 - LESSON 5 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary and 

Listening 

 

• Aprender e practicar 
palabras relacionadas con 
equipamento informático 

• Escoitar un anuncio e 
identificar información xeral e 
específica 

 

Student's  Book, páx. 56 

Teacher’s Book, páx. 56 

  

Warmer 
W C L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen and repeat the words. 
How do you say them in your 
language? CD 1.53 

P I L S 
 Escoita gravacións relacionadas co tema 
da unidade e interpreta a información  

CCL, CMCT  

2 Match pictures 1–6 with the 
computer equipment in exercise 
1. Which items of equipment are 
not in the pictures? 

P I R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

3 Complete the definitions with 
words from exercise 1 P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

4 In pairs, answer the questions 
P P L S 

Fai preguntas aos seus compañeiros, 
respectando as convencións sociais 

CCL, SIE, SCC  

Warmer 
W C L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

5 Listen to the advertisement 
and choose the correct 
description. CD 1.54 

P C L S 
Escoita direccións, instrucións e anuncios 
entendendo a información esencial 

CCL, SIE  

6 Listen again. Write true or false 
in your notebook 

P P L W 
Escribe formularios, cuestionarios, 
rexistros, etc. con información específica 

CCL, SCC, SIE  

Extra activity 
A I L S W 

Expresa opinións sobre temas formais, 
respectando as opinións alleas 

CCL, SCC, SIE  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Web info 
A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help 

R I W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Vocabulary, páxina 33 

• Vocabulary Reference, 

   páxina 88 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, páxina 22 

• Vocabulary consolidation, 

   páxina 17 

• Vocabulary extension, page 

   19 

• CC Clave: 

   Listening, páxina 10 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

 

 
 
UNIDADE 5 - LESSON 6 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Speaking 

 

• Aprender e practicar  
linguaxe para ir de compras  

 

Student's  Book, páx. 57 

Teacher’s Book, páx. 57 

 

Warmer 
W C L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen to the dialogue. What 
does Zoe buy? CD 1.55 

P I L S 
Escoita diálogos sobre rutinas diarias e 
extrae a información esencial 

CCL, SIE  

2 Listen again and repeat the 
dialogue 

P I L S 
Practica diálogos sobre situacións cotiás, 
seguindo un modelo 

CCL, SIE  

Extra activity 
A I R W 

Completa actividades relacionadas coa 
vida diaria, respectando convencións 
sociais 

CCL, SCC, SIE  

3 Order the words to make 
sentences in your notebook P C R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Language note 
A I R 

Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade 

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Speaking Task 
P P L S 

Representa en parellas conversacións 
formais, seguindo un modelo 

CCL, SIE, SCC  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R  I W  

Escribe unha reportaxe, biografía, ensaio, 
resumo , etc. usando información 
específica 

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A  I L S 

Representa conversacións informais en 
parellas, respectando as normas e 
convencións sociais 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice. 
Workbook 

• Speaking, páxina 124 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: 

   Speaking, pages 27–8 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

R A C E I W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

 
UNIDADE 5 - LESSON 7 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Writing 

 

• Escribir a descrición do seu 
obxecto favorito 

• Practicar a orde na frase 
dos adxectivos 

 

Student's  Book, páx. 58 

Teacher’s Book, páx. 58 

 

Warmer 
W C L W 

Completa actividades escritas con 
información persoal ou relativa aos seus 
intereses persoais 

CCL, SIE  

1 Read the Model Text and 
listen. Then answer the 
questions. CD 1.56 

P I R L W 
Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar actividades 
relacionadas 

CCL, CCEC, CMCT  

All Clear Tips 
A I R 

Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade 

CCL, CAA 

2 Look at the All Clear Tips. Find 
examples of adjective 

word order in the Model Text 

P C R  
Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

3 Look at the example in the All 
Clear Tips. Then copy 

and complete the table with the 
words in the box 

P C R W 
Escribe formularios, cuestionarios, 
rexistros, etc. con información específica 

CCL, SCC, SIE  

Extra activity 
A I R W 

Escribe formularios, cuestionarios, 
rexistros, etc. con información específica 

CCL, SCC, SIE  

Writing Task 
P I R W 

Escribe descricións de persoas, lugares, 
sentimentos, etc dunha maneira formal 

CCL, SCC, SIE  

Web info 
A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help 

R I W 
Escribe notas, mensaxes etc. sobre temas 
cotiáns 

CCL, SIE  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P R 

Le historias, contos, extractos de novelas, 
ensaios, narrativa, etc.  e entende 
información detallada 

CCL, CCEC  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Writing Guide, pages 110–1 

 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: Writing, 

   páxina 10 

 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

 
UNIDADE 5 - LESSON 8 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Culture Reading 

 

• Aprender sobre a cultura 
das tendas de caridade en 
Reino Unido 

Warmer 
W C L S 

 Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos.  

CCL, SIE, CMCT  

Read and listen. Then answer the 
questions. CD 1.57 P C R L W 

Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar actividades 
relacionadas 

CCL, CCEC, CMCT  

Extra activity 
A I L S 

Falan de valores éticos, mostrando 
respecto cara á opinión dos outros 

CCL, SCC, SIE  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• Practicar a pronuncia de -er 
/ә/ átono en comparativas 

 

 

Student's  Book, páx. 59 

Teacher’s Book, páx. 59 

 

Pronunciation. a Listen and 
repeat. CD 1.58 

P C R S 
Practica e repite a pronuncia correcta en 
situacións comunicativas cotiás 

CCL, SIE 

Pronunciation. b Listen to the 
sentences and repeat.  

CD 1.59 

P C W L  
Escoita gravacións relacionadas co tema 
da unidade e interpreta a información  

CCL, CMCT 

Web info 

A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I R 

Le textos informativos sobre o tema 
principal da unidade e extrae 
información relevante 

CCL, CMCT, CCEC  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I R 

Le textos informativos sobre o tema 
principal da unidade e extrae 
información relevante 

CCL, CMCT, CCEC  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Culture Reading and 

   Listening, páxina 97 

 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

 

 



 

99 
 

 

 

UNIDADE 5 - LANGUAGE REFERENCE & PROGRESS CHECK 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Language Reference & 
Progress Check 

 

• Botar unha ollada ao 
Language Reference e revisar 
aspectos aprendidos na 
unidade 

• Facer os exercicios do 
Progress Check e revisar a 
unidade 

 

 

Student's  Book, páx. 60-61 

 

1 Complete the words in your 
notebook R A C E I R W 

Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

2 Write the parts of the desktop 
R A C E I R W 

Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

3 Write sentences with the 
comparative form of the 
adjectives 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

4 Write complete sentences 
using the superlative form of the 
adjectives in brackets 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

5 Write the correct words in your 
notebook 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Trimestre 2 

Sesións-clases 9 

 
 
 

UNIDADE 6 - LESSON 1 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 25 
Tipo de 

interacción26 

Destreza 
principal

27 
Indicadores de Logro CC Clave28 

 

Vocabulary 

 

• Aprender e practicar   

• Escoitar un diálogo nomes 
para empregos curto sobre  
que traballo lle  gustaría 
desempeñar a un adolescente 
e identificar información 
específica 

Warmer 
W C L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos 
mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen and repeat the words. 
Match them with pictures 1–12. CD 
2.01 

P C L S R W 
Escoita gravacións relacionadas co 
tema da unidade e interpreta a 
información   

CCL, CMCT  

Extra activity 
A I L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos 
mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

2 Complete 1–5 with jobs from 
exercise 1 P C R W 

Completa actividades pondo en 
práctica as explicacións de 
vocabulario da unidade 

CCL, CAA  

 
25 W-Warm up, P-Principal, R-Reforzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Avaliación.. 
26 I-Individual, P-Parellas, C-Clase. 
27 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing. 
28 Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias en ciencia e tecnoloxía; 
Competencias transversais: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e emprendimento; CCEC: Conciencia e expresión 
Cultural  

UNIDADE 6: Good citizens  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 25 
Tipo de 

interacción26 

Destreza 
principal

27 
Indicadores de Logro CC Clave28 

 

 

Student's  Book, páx. 62 

Teacher’s Book, páx. 62 

3 Match the jobs from exercise 1 
with these places P C R W 

Completa actividades pondo en 
práctica as explicacións de 
vocabulario da unidade 

CCL, CAA  

4 Listen to Charlotte and Rob. Which 
jobs do they talk about? What job 
does Rob want to do? Why? CD 2.02 

P C L S 
Practica e repite a pronuncia 
correcta en situacións comunicativas 
cotiás 

CCL, SIE  

5 In pairs, ask and answer questions 
about the jobs in exercise 1 

P P L S 
Fai preguntas aos seus compañeiros, 
respectando as convencións sociais 

CCL, SIE, SCC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I R L 

Escoita conversacións formais 
relacionadas con temas 
socioculturais e intercurriculares 

CCL, SCC  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Vocabulary, páxina 38 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, páxina 26 

• Vocabulary consolidation, 

   páxina 21 

• Vocabulary extension, páxina 23 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión 
e autoavaliación con información 
relativa aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 25 
Tipo de 

interacción26 

Destreza 
principal

27 
Indicadores de Logro CC Clave28 

 

 
UNIDADE 6 - LESSON 2 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 

 

• Ler o post dun blog sobre a 
crise global da auga e o Día 
Internacional da auga para 
buscar información específca 

 

Student's  Book, páx. 63  

Teacher’s Book, páx. 63 

 

Warmer 
W C L S 

 Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos  

CCL, SIE, CMCT  

Word Check 
R C L S 

Escoita conversacións formais 
relacionadas co tema da unidade e 
entende información específica 

CCL, CMCT 

1 Read and listen to the text. Write 
true or false in your notebook. Copy 
the sentences with the information. 
CD 2.03 

P C R L 
Escoita gravacións sobre temas 
socioculturais e analiza as diferenzas coa 
súa propia cultura  

CCL, CCEC, SCC  

2 Read the text again. Answer the 
questions P C R W 

Le textos informativos sobre temas 
socioculturais e extrae información 
básica 

CCL, SCC, CCEC  

3 What are these people going to 
do to save water? P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade  

CCL, CCEC, SIE  

All Clear Facts 
A I R 

Le textos informativos sobre temas 
intercurriculares e analízaos  

CCL, CMCT, CCEC  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Extra activity 
A I L S 

 Falan de valores éticos, mostrando 
respecto cara á opinión dos outros.  

CCL, SCC, SIE  

Cultural note 
A C L  

Escoita conversacións formais 
relacionadas con temas socioculturais  e 
intercurriculares 

CCL, SCC  

Web info 
A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help 

R I R  
Le textos informativos sobre temas 
intercurriculares e analízaos 

CCL, CMCT, CCEC 

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P L S 

Mostra acordo ou desacordo con 
diferentes opinións, dunha maneira 
respectuosa 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: 

   Reading, páxina 11 

 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

 
UNIDADE 6 - LESSON 3 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Grammar I 

 

• Aprender a expresar future 
con be  going to e consello 
con should  / shouldn’t. 
(Continúa en páxina 65.) 

 

Student's  Book, páx. 64 

Teacher’s Book, páx. 64 

 

Warmer 
W C R L S 

Le textos informativos sobre o tema 
principal da unidade e extrae 
información relevante 

CCL, CMCT, CCEC  

1 Complete the sentences with the 
affirmative form of be going to and 
the verbs in brackets 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

2 Complete the sentences with the 
negative form of be going to and 
the verbs in brackets 

P C R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

3 Write questions with be going to. 

Use the words in the box 
P C R W 

Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

Extra activity 
A I L S 

Practica e repite a pronuncia correcta en 
conversacións formais 

CCL, SIE  

Warmer 
W C R L S 

Le textos informativos sobre o tema 
principal da unidade e extrae 
información relevante 

CCL, CMCT, CCEC  

4 Complete the sentences with 
should or shouldn’t and the verbs in 
brackets 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R C W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A P L S 
Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  
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UNIDADE 6 - LESSON 4 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

5 Write complete questions in 
your notebook P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

6 Ask and answer the questions in 
exercise 5 

P P L S 
Fai preguntas aos seus compañeiros, 
respectando as convencións sociais 

CCL, SIE, SCC  

All Clear Rules 
A I R 

Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

7 Complete the rules with must or 
mustn’t P C R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Extra activity 
A C W 

Completa actividades escritas con 
información persoal ou relativa aos seus 
intereses persoais 

CCL, SIE  

8 Complete the dialogue with the 
correct form of the verbs in 
brackets 

P I R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

9 Listen and check your answers. 
CD 2.04 

P I L 
Escoita diálogos sobre rutinas diarias e 
extrae a información esencial 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help 

R I W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I L S 
Expresa opinións sobre temas formais, 
respectando a opinión dos outros 

CCL, SCC, SIE  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Grammar, pages 40–1 

• Grammar Reference and 

   Practice, pages 76–7 

 

 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, pages 28–9 

• Grammar consolidation,  

   páxina 22 

• Grammar extension, páxina 24 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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UNIDADE 6 - LESSON 5 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary and 

Listening 

 

• Aprender e practicar 
palabras relacionadas con 
problemas de saúde e 
primeiros auxilios 

• Escoitar unha entrevista cun 
rescatados de alta montaña  e 
identificar información xeral e 
específica 

 

Student's  Book, páx. 66 

Teacher’s Book, páx. 66 

  

Warmer 
W C L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen and repeat the words. 
How do you say them in your 
language? CD 2.05 

P I L S 
 Escoita gravacións relacionadas co tema 
da unidade e interpreta a información  

CCL, CMCT  

2 Match the words in exercise 1 
with pictures 1–6. Which health 
problems are not in the pictures? 

P C R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

3 Write the correct words in your 
notebook 

P C R W 
Escribe notas, mensaxes etc. sobre temas 
cotiáns 

CCL, SIE  

4 Answer the questions. Use the 
words in the box P C R W 

Completa actividades relacionadas coa 
vida diaria, respectando convencións 
sociais 

CCL, SCC, SIE  

Extra activity 
A P L S 

Expresa opinións sobre temas formais, 
respectando as opinións alleas 

CCL, SCC, SIE  

Warmer 
W C L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

5 Listen to the interview. Answer 
the questions. CD 2.06 

P C L W 
Escribe formularios, cuestionarios, 
rexistros, etc. con información específica 

CCL, SCC, SIE  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

6 Listen again. Match the health 
problems with Dave Morris’s 
advice (1–5) in your notebook 

P C L W 
Escoita a entrevistados e extrae 
información básica 

CCL, SIE  

Web info 
A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help 

R I L W 
Escribe formularios, cuestionarios, 
rexistros, etc. con información específica 

CCL, SCC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Vocabulary, páxina 39 

• Vocabulary Reference, 

   páxina 89 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, páxina 27 

• Vocabulary consolidation, 

   páxina 21 

• Vocabulary extension, page 

   24 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 



 

109 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• CC Clave: 

   Listening, páxina 12 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

 

 
UNIDADE 6 - LESSON 6 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Speaking 

 

• Aprender e practicar  
linguaxe para dar opinions e 
falar de traballo 

 

Student's  Book, páx. 67 

Teacher’s Book, páx. 67 

 

Warmer 
W C L S W 

Escribe notas, mensaxes etc. sobre temas 
cotiáns 

CCL, SIE  

1 Listen to the dialogue. What job 
does William want to do? CD 2.07 

P C L S 
Escoita diálogos sobre rutinas diarias e 
extrae a información esencial 

CCL, SIE  

2 Listen again and repeat the 
dialogue 

P I L S 
Practica diálogos sobre situacións cotiás, 
seguindo un modelo 

CCL, SIE  

3 Order the words to make 
sentences P C R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Extra activity 
A C R L S 

Expresa opinións sobre temas formais, 
respectando as opinións alleas 

CCL, SCC, SIE  

Speaking Task 
P P L S 

Representa en parellas conversacións 
formais, seguindo un modelo 

CCL, SIE, SCC  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R  I W  

Escribe unha reportaxe, biografía, ensaio, 
resumo , etc. usando información 
específica 

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A  I L S 

Representa conversacións informais en 
parellas, respectando as normas e 
convencións sociais 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice. 
Workbook 

• Speaking, páxina 125 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: 

   Speaking, pages 29–30 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

R A C E I W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

 
UNIDADE 6 - LESSON 7 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Warmer 

W C R S 
Expresa opinións sobre temas formais, 
respectando as opinións alleas 

CCL, SCC, SIE  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Writing 

 

• Escribir sobre as 
consecuencias persoais 

• Practicar o uso de  also e 
too  

 

Student's  Book, páx. 68 

Teacher’s Book, páx. 68 

 

1 Read the Model Text and listen. 
Who is Hayley’s hero? Why? CD 2.08 P C R L W 

Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar actividades 
relacionadas 

CCL, CCEC, CMCT  

Extra activity 
A I R 

Reads persoal descriptions and analyses 
their social dimension 

CCL, SCC  

All Clear Tips 
A I R 

Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade 

CCL, CAA 

2 Look at the All Clear Tips. How do 
you say the sentences in your 
language? 

P C R  
Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

3 Rewrite the sentences using the 
words in brackets P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

Writing Task 
P I R W 

Escribe descricións de persoas, lugares, 
sentimentos, etc dunha maneira formal 

CCL, SCC, SIE  

Web info 
A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students who 
need extra help 

R I W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast finishers 
A C R 

Le descricións persoais e analiza a súa 
dimensión social 

CCL, SCC  

Self-study and extra practice 

Workbook 
R A C E I R W 

Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• Writing Guide, pages 112–3 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: Writing, 

   páxina 12 

UNIDADE 6 - LESSON 8 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Culture Reading 

 

• Aprender sobre a policía no 
Reino Unido e Canadá 

• Practicar a acentuación en 
frases con be going to 

 

 

Student's  Book, páx. 69 

Teacher’s Book, páx. 69 

 

Warmer 
W P L S 

Fala de temas socioculturais, mostrando 
respecto cara a outras culturas 

CCL, SIE, SCC  

Read and listen. Then answer the 
questions. CD 2.09 P C R L 

Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar actividades 
relacionadas 

CCL, CCEC, CMCT  

Extra activity 
A C L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

Pronunciation. a Read and listen. 
Why are some words 
underlined? CD 2.10 

P C R S 
Practica e repite a pronuncia correcta en 
situacións comunicativas cotiás 

CCL, SIE 

Pronunciation. b Read, listen and 
repeat. CD 2.11 

P C W L  
Escoita gravacións relacionadas co tema 
da unidade e interpreta a información  

CCL, CMCT 

Web info 
A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, DC 



 

113 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I R 

Le textos informativos sobre o tema 
principal da unidade e extrae 
información relevante 

CCL, CMCT, CCEC  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Culture Reading and 

   Listening, páxina 98 

 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

 
UNIDADE 6 - LANGUAGE REFERENCE & PROGRESS CHECK 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Language Reference & 
Progress Check 

 

1 Write the jobs in your 
notebook R A C E I R W 

Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

2 Match symptoms 1–5 with 
cures a–e in your notebook R A C E I R W 

Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• Botar unha ollada ao 
Language Reference e revisar 
aspectos aprendidos na 
unidade 

• Facer os exercicios do 
Progress Check e revisar a 
unidade 

 

 

Student's  Book, páx. 70-71 

 

3 Complete the sentences with 
the correct form of be going to 
and the verbs in brackets 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

4 Complete the sentences with 
should or shouldn’t R A C E I R W 

Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

5 Write the correct words in your 
notebook 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Trimestre 3 

Sesións-clases 9 

 
 
 

UNIDADE 7 - LESSON 1 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 29 
Tipo de 

interacción30 

Destreza 
principal

31 
Indicadores de Logro CC Clave32 

 

Vocabulary 

 

• Aprender e practicar  
expresións descritivas de 
eventos vitais 

• Escoitar a dous mozos 
falando sobre as súas 
ambicións 

 

Warmer 
W C L S 

Expresa opinións sobre temas 
formais, respectando a opinión dos 
outros 

CCL, SCC, SIE  

1 Listen and repeat the words. 
Match them with pictures 1–12. CD 
2.12 

P C L R W 
Escoita gravacións relacionadas co 
tema da unidade e interpreta a 
información   

CCL, CMCT  

2 Write the correct words in your 
notebook P C R W 

Completa actividades pondo en 
práctica as explicacións de 
vocabulario da unidade 

CCL, CAA  

Extra activity 
A I L S 

 Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos 
mesmos  

CCL, SIE, CMCT  

 
29 W-Warm up, P-Principal, R-Reforzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Avaliación.. 
30 I-Individual, P-Parellas, C-Clase. 
31 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing. 
32 Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias en ciencia e tecnoloxía; 
Competencias transversais: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e emprendimento; CCEC: Conciencia e expresión 
Cultural  

UNIDADE 7: Plan the future 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 29 
Tipo de 

interacción30 

Destreza 
principal

31 
Indicadores de Logro CC Clave32 

 

Student's  Book, páx. 76 

Teacher’s Book, páx. 76 

3 Listen to Alice and Matt. What are 
their future ambitions?  

CD 2.13 

P C L 
Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, CMCT  

4 In pairs, ask and answer questions 
about your future ambitions 

P P L S 

Practica e repite a pronuncia 
correcta en situacións comunicativas 
cotiás 

 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I W 

Completa actividades pondo en 
práctica as explicacións de 
vocabulario da unidade 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I R  
Identifica vocabulario relacionado co 
tema da unidade e pono en práctica 

CCL, SIE  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Vocabulary, páxina 44 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, páxina 31 

• Vocabulary consolidation, 

   páxina 25 

• Vocabulary extension, páxina 27 

 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión 
e autoavaliación con información 
relativa aos seus intereses  

CCL, CAA 
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UNIDADE 7 - LESSON 2 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 

 

• Ler información estatística 
sobre demografía buscando 
información específica 

 

Student's  Book, páx. 77  

Teacher’s Book, páx. 77 

 

Warmer 
W C L S 

 Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos  

CCL, SIE, CMCT  

Word Check 
R C L S 

Escoita conversacións formais 
relacionadas co tema da unidade e 
entende información específica 

CCL, CMCT 

1 Read the sentences. Which 
ones do you think are true? P I R S 

Le textos informativos sobre o tema 
principal da unidade e extrae 
información relevante 

CCL, CMCT, CCEC  

2 Read and listen to check your 
answers. CD 2.14 P C R L 

Le textos informativos sobre temas 
socioculturais e extrae información 
básica 

CCL, SCC, CCEC  

3 Read the text again. Answer 
the questions in your notebook P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade  

CCL, CCEC, SIE  

All Clear Facts 
A I R 

Le textos informativos sobre temas 
intercurriculares e analízaos  

CCL, CMCT, CCEC  

Cultural note 
A C L 

Escoita conversacións formais 
relacionadas con temas socioculturais  e 
intercurriculares 

CCL, SCC  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade  

CCL, CCEC, SIE  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Self-study and extra practice 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: 

   Reading, páxina 13 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

Web info 
A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, DC 

 

UNIDADE 7 - LESSON 3 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Grammar I 

 

• Aprender e practicar  o 
future con will   / won’t 

 

Warmer 
W C R L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

1 Complete the sentences with will 
/ won’t and the correct form of the 
verbs in brackets 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

2 Write complete sentences with 
will / won’t P C R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Student's  Book, páx. 78 

Teacher’s Book, páx. 78 

 

3 Complete the text with will / 
won’t and the verbs in the box 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

4 Write complete questions with 
will P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

Extra activity 
A I R L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

All Clear Rules 
A I R 

Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

5 Complete the sentences so they 
are true for you P P R W 

Completa actividades escritas con 
información persoal ou relativa aos seus 
intereses persoais 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

 
UNIDADE 7 - LESSON 4 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

 

Warmer 
W C R L S 

Responde correctamente ás preguntas 
do profesor sobre temas familiares e 
cotiáns 

CCL, SIE  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Grammar II 

 

• Aprender e practicar  o 
First Conditional 

 

 

Student's  Book, páx. 79 

Teacher’s Book, páx. 79 

 

 

6 Match 1–6 with a–f to make 
sentences in your notebook P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

7 Complete the sentences with 
the correct form of the verbs in 
brackets 

P C R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Extra activity 
A P R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

8 Complete the dialogue with the 
correct form of the verbs in 
brackets 

P I R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

9 Listen and check. CD 2.15 
P I L 

Escoita conversacións sobre o tema da 
unidade e extrae información esencial 

CCL 

Extra activity 
A P R 

Le textos informativos sobre temas 
socioculturais e extrae información 
básica 

CCL, SCC, CCEC  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A P W 
Escribe formularios, cuestionarios, 
rexistros, etc. con información específica 

CCL, SCC, SIE  

Self-study and extra practice 

Workbook 
R A C E I R W 

Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• Grammar, pages 46–7 

• Grammar Reference and 

   Practice, pages 78–9 

 

 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, pages 33–4 

• Grammar consolidation,  

   páxina 26 

• Grammar extension, páxina 28 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

 

 
UNIDADE 7 - LESSON 5 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary and 
Warmer 

W P L W 
Escribe formularios, cuestionarios, 
rexistros, etc. con información específica 

CCL, SCC, SIE  



 

122 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Listening 

 

• Aprender e practicar  
palabras sobre instrumentos 
musicais 

• Escoitar un programa de 
radio sobre como empezar 
unha banda musical e 
identificar información xeral e 
específica 

 

Student's  Book, páx. 80 

Teacher’s Book, páx. 80 

  

1 Listen and repeat the words. 
How do you say them in your 
language? CD 2.16 

P I L S 
Escoita  extractos dun programa de radio 
ou televisión e  extrae información 
específica 

CCL, CCEC, SIE  

2 Match pictures 1–6 with the 
musical instruments in exercise 
1. Which instruments are not in 
the pictures? 

P C R W S 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

3 Complete the lists with the 
instruments in exercise 1 

P C W 
Escribe formularios, cuestionarios, 
rexistros, etc. con información específica 

CCL, SCC, SIE  

4 Which instruments in exercise 
1 use electricity? 

P C R S 
Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

Extra activity 
A I L S 

Practica e repite a pronuncia correcta en 
situacións comunicativas cotiás 

CCL, SIE  

5 Ask and answer questions 
about the musical instruments in 
exercise 1 

P P L S 
Fai preguntas aos seus compañeiros, 
respectando as convencións sociais 

CCL, SIE, SCC  

Warmer 
W C L S 

Participa en xogos, pondo en práctica o 
vocabulario e as explicacións gramaticais 
da unidade 

CCL, SIE, CAA  

6 Listen to the radio programme. 
Choose the best title. CD 2.17 

P C L S 

Escoita  extractos dun programa de radio 
ou televisión e  extrae información 
específica 

 

CCL, CCEC, SIE  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

7 Listen again and answer the 
questions in your notebook 

P C L W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

 

CCL, CCEC, SIE  

Web info 
A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help 

R P R L S 
Fai preguntas aos seus compañeiros, 
respectando as convencións sociais 

CCL, SIE, SCC  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I W 
Escribe formularios, cuestionarios, 
rexistros, etc. con información específica 

CCL, SCC, SIE  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Vocabulary, páxina 45 

• Vocabulary Reference, 

   páxina 90 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, páxina 32 

• Vocabulary consolidation, 

   páxina 25 

• Vocabulary extension, page 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

   27 

• CC Clave: 

   Listening, páxina 14 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

 

 
UNIDADE 7 - LESSON 6 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Speaking 

 

• Aprender e practicar  
linguaxe para comprar un 
instrumento musical 

 

Student's  Book, páx. 81 

Teacher’s Book, páx. 81 

 

Warmer 
W C L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen to the dialogue. What 
does Dylan decide to buy? CD 
2.18 

P C L S 
Escoita diálogos sobre rutinas diarias e 
extrae a información esencial 

CCL, SIE  

Extra activity 
A I R 

Identifica vocabulario relacionado co 
tema da unidade e pono en práctica 

CCL, SIE  

2 Listen again and repeat the 
dialogue 

P I L S 
Practica diálogos sobre situacións cotiás, 
seguindo un modelo 

CCL, SIE  

3 Read the sentences. Do they 
ask for advice (A) or give advice 
(G)? 

P C R W 
Escribe sobre as súas propias opinións, 
fai suxestións, ofertas, etc.  dun modo 
educado 

CCL, SCC, SIE  



 

125 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Speaking Task 
P P L S 

Representa en parellas conversacións 
formais, seguindo un modelo 

CCL, SIE, SCC  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R  I W  

Escribe unha reportaxe, biografía, ensaio, 
resumo , etc. usando información 
específica 

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A  I L S 

Representa conversacións informais en 
parellas, respectando as normas e 
convencións sociais 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice. 
Workbook 

• Speaking, páxina 126 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: 

   Speaking, pages 31–2 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

R A C E I W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

 
UNIDADE 7 - LESSON 7 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Warmer 

W C L S 
Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Writing 

 

• Describir os resultados 
dunha enquisa 

• Practicar usando expresións 
para describir cantidades 

 

Student's  Book, páx. 82 

Teacher’s Book, páx. 82 

 

1 Read the Model Text and 
listen. Which graph matches the 
text? CD 2.19 

P C R L W 
Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar actividades 
relacionadas 

CCL, CCEC, CMCT  

Extra activity 
A P W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

All Clear Tips 
A I R 

Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade 

CCL, CAA 

2 Look at the All Clear Tips. How 
do you say the sentences in your 
language? 

P I R  
Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

3 Complete the sentences with 
expressions from the All Clear 
Tips 

P C R W 
Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

Writing Task 
P I R W 

Solicita información formal dunha 
maneira educada 

CCL, SCC, SIE  

Web info 
A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I W 

Escribe historias de ficción, extractos de 
novela, ensaio, narrativa con información 
detallada  

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P R 

Le historias, contos, extractos de novelas, 
ensaios, narrativa, etc.  e entende 
información detallada 

CCL, CCEC  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Writing Guide, pages 114–5 

 

 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: Writing, 

   páxina 14 

 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

 
UNIDADE 7 - LESSON 8 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Culture Reading 

 

• Aprender sobre educación 
musical nas escolas de países 
anglo parlantes 

Warmer 
W C L S  

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

Read and listen. Then answer the 
questions. CD 2.20 P C R L 

Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar actividades 
relacionadas 

CCL, CCEC, CMCT  

Extra activity 
A P R W L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  



 

128 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• Practicar a pronuncia de ’ll 

 

 

Student's  Book, páx. 83 

Teacher’s Book, páx. 83 

 

Pronunciation. a Listen and 
repeat. CD 2.21 

P C L S 
Practica e repite a pronuncia correcta en 
situacións comunicativas cotiás 

CCL, SIE 

Pronunciation. b Listen to the 
sentences again. Can you 

hear a) or b)? CD 2.22 

P C W L  
Escoita gravacións relacionadas co tema 
da unidade e interpreta a información  

CCL, CMCT 

Web info 
A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I R 

Le textos informativos sobre o tema 
principal da unidade e extrae 
información relevante 

CCL, CMCT, CCEC  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A P R S 
Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Culture Reading and 

   Listening, páxina 99 

 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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UNIDADE 7 - LANGUAGE REFERENCE & PROGRESS CHECK 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Language Reference & 
Progress Check 

 

• Botar unha ollada ao 
Language Reference e revisar 
aspectos aprendidos na 
unidade 

• Facer os exercicios do 
Progress Check e revisar a 
unidade 

 

 

Student's  Book, páx. 84-85 

 

1 Identify the life events 
R A C E I R W 

Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

2 Order the letters and write the 
musical instruments in your 
notebook 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

3 Complete the sentences with 
will / won’t and the verb in 
brackets 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

4 Order the words to make 
questions R A C E I R W 

Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

5 Write complete sentences 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Trimestre 3 

Sesións-clases 9 

 
UNIDADE 8 - LESSON 1 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 33 
Tipo de 

interacción34 

Destreza 
principal

35 
Indicadores de Logro CC Clave36 

 

Vocabulary 

 

• Aprender e practicar  algún 
vocabulario sobre materiais e 
colectores 

 

 

Student's  Book, páx. 86 

Teacher’s Book, páx. 86 

Warmer 
W C R L S 

Fala de temas socioculturais, 
mostrando respecto cara a outras 
culturas 

CCL, SIE, SCC  

1 Listen and repeat the words. 
Match them with pictures 1–10. 
Some pictures have more than one 
word. CD 2.23 

P C L S R W 
Escoita gravacións relacionadas co 
tema da unidade e interpreta a 
información   

CCL, CMCT  

2 Which of the words in exercise 1 
are materials? Which are 
containers? 

P C L S 
Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos 
mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

3 Match materials with 1–5 
containers a–e in your notebook P C R W 

Completa actividades pondo en 
práctica as explicacións de 
vocabulario da unidade  

CCL, CAA  

 
33 W-Warm up, P-Principal, R-Reforzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Avaliación.. 
34 I-Individual, P-Parellas, C-Clase. 
35 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing. 
36 Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias en ciencia e tecnoloxía; 
Competencias transversais: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e emprendimento; CCEC: Conciencia e expresión 
Cultural  

UNIDADE 8: Our world 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 33 
Tipo de 

interacción34 

Destreza 
principal

35 
Indicadores de Logro CC Clave36 

 

4 Listen to Aaron and Anna. 

Then answer the questions.  

CD 2.24 

P P L S 

Escoita gravacións sobre temas 
socioculturais e analiza as diferenzas 
coa súa propia cultura 

 

CCL, CCEC, SCC  

5 In pairs, ask and answer the 
questions in exercise 4 so they are 
true for you 

P P L S 
Fai preguntas aos seus compañeiros, 
respectando as convencións sociais 

CCL, SIE, SCC 

Extra activity 
A I L S 

 Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos 
mesmos  

CCL, SIE, CMCT  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I L S R W 

Escoita gravacións relacionadas co 
tema da unidade e interpreta a 
información   

CCL, CMCT  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I R W 

Completa actividades pondo en 
práctica as explicacións de 
vocabulario da unidade  

 

CCL, CAA  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Vocabulary, páxina 50 

Teacher’s Resource File 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión 
e autoavaliación con información 
relativa aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 33 
Tipo de 

interacción34 

Destreza 
principal

35 
Indicadores de Logro CC Clave36 

• All Clear Basics, páxina 36 

• Vocabulary consolidation, 

   páxina 29 

• Vocabulary extension, páxina 31 

 

 

 

UNIDADE 8 - LESSON 2 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 

 

• Ler un texto que describe 
como as correntes oceánicas 
moven obxectos e atopa 
información xeral e específica 

 

Student's  Book, páx. 87  

Teacher’s Book, páx. 87 

Warmer 
W C L S 

 Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos  

CCL, SIE, CMCT  

Word Check 
R C L S 

Escoita conversacións formais 
relacionadas co tema da unidade e 
entende información específica 

CCL, CMCT 

1 Look at the picture and title. 
What do you think the 

article is about? 

P I R S 
Expresa opinións sobre temas formais, 
respectando a opinión dos outros 

CCL, SCC, SIE  

2 Read and listen. Check your 
answers to exercise 1. CD 2.25 

P I R L 
Le artigos xornalísticos, revistas, páxinas 
web, etc. e analiza a información 

CCL, CMCT, CCEC  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 3 Read the text again. Are the 
sentences true or false? Copy the 
sentences with the information 

P C R W 
Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade  

CCL, CCEC, SIE  

4 Answer the questions in your 
notebook P C R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Extra activity 
A I W 

Escribe formularios, cuestionarios, 
rexistros, etc. con información específica 

CCL, SCC, SIE  

All Clear Facts 
A I R 

Le textos informativos sobre temas 
intercurriculares e analízaos  

CCL, CMCT, CCEC  

Cultural note 
A C L 

Escoita conversacións formais 
relacionadas con temas socioculturais  e 
intercurriculares 

CCL, SCC  

Web info 
A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade  

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I R  

Le textos informativos sobre o tema 
principal da unidade e extrae 
información relevante 

CCL, CMCT, CCEC  

Self-study and extra practice 

Teacher’s Resource File 
R A C E I R W 

Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• CC Clave: 

   Reading, páxina 15 

 
UNIDADE 8 - LESSON 3 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Grammar I 

 

• Aprender e practicar  o 
Present Perfect afirmativo 

• Aprender e practicar  o 
Present Perfect negativo, 
interrogativo e respostas 
breves 

 

Student's  Book, páx. 88 

Teacher’s Book, páx. 88 

 

Warmer 
W C R L S 

Identifica vocabulario relacionado co 
tema da unidade e pono en práctica 

CCL, SIE  

1 Write the past participle form of 
the irregular verbs in the box in your 
notebook 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

Extra activity 
A I L S 

 Escoita e entende as preguntas do 
profesor sobre temas familiares e cotiáns  

CCL 

2 Complete the sentences with the 
present perfect form of the verbs in 
brackets 

P C R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

3 Complete the text with the present 
perfect form of the verbs in brackets 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

4 Write the correct words in your 
notebook P C R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

5 Look at the sentences in the table. 
How do you form questions and 
short answers? 

P I R S 
Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help 

R I R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast finishers 
A I W 

Escribe formularios, cuestionarios, 
rexistros, etc. con información específica 

CCL, SCC, SIE  

 
UNIDADE 8 - LESSON 4 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

 

 

Grammar II 

 

• Aprender e practicar  o uso 
de ever in preguntas con 
Present  Perfect e never en 
declaracións para referirse a 
experiencias 

Warmer 
W C R W 

Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

6 Order the words to make 
questions. Then write short 
answers 

P C R W 
Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

7 Ask and answer the questions in 
exercise 6 

P P L S 
Fai preguntas aos seus compañeiros, 
respectando as convencións sociais 

CCL, SIE, SCC  

All Clear Rules 
A I R 

Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

8 Complete the sentences with 
ever or never P C R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

 

Student's  Book, páx. 89 

Teacher’s Book, páx. 89 

 

 

9 Write sentences using the 
present perfect and ever or never 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

Extra activity 
A P R L S 

Practica diálogos sobre situacións cotiás, 
seguindo un modelo 

CCL, SIE  

10 Complete the dialogue with 
the correct form of the 

verbs in brackets 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

11 Listen and check your answers. 
CD 2.26 P C L 

Escoita diálogos sobre rutinas diarias e 
extrae a información esencial 

 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I W 

Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P L S 

Fai preguntas aos seus compañeiros, 
respectando as convencións sociais 

 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Grammar, pages 52–3 

• Grammar Reference and 

   Practice, pages 80–1 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, pages 38–9 

• Grammar consolidation,  

   páxina 30 

• Grammar extension, páxina 32 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

 

 
 
UNIDADE 8 - LESSON 5 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary and 

Listening 

 

• Aprender e practicar 
palabras relacionadas con 
animais en perigo 

Warmer 
W C L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen and repeat the words. 
How do you say them in your 
language? CD 2.27 

P I L S 
 Escoita gravacións relacionadas co tema 
da unidade e interpreta a información  

CCL, CMCT  

2 Match pictures 1–7 with the 
animals in exercise 1. Which 
animals are not in the pictures? 

P C R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• Escoitar un anuncio da radio 
para adoptar animais en 
perigo e indentificar 
información específica 

 

Student's  Book, páx. 90 

Teacher’s Book, páx. 90 

  

Extra activity 
A P L S W 

Escribe formularios, cuestionarios, 
rexistros, etc. con información específica 

CCL, SCC, SIE  

3 Match the animals from 
exercise 1 with the habitats. 

Can you add more animals to 
each habitat? 

P C W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

4 Ask and answer questions 
about the animals in exercise 1 

P P L S 
Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

Warmer 
W C L S 

 Falan de valores éticos, mostrando 
respecto cara á opinión dos outros  

CCL, SCC, SIE  

5 Listen to the advertisement for 
‘Adopt an endangered animal’. 
Which three animals does it 
mention? CD 2.28 

P C L S 
Escoita  extractos dun programa de radio 
ou televisión e  extrae información 
específica 

CCL, CCEC, SIE  

      

6 Listen again and answer the 
questions 

P C L S 

Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar actividades 
relacionadas 

 

CCL, CCEC, CMCT  

Web info 

A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

 

CCL, DC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help 

R I L S 
Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A P L S 
Fala de temas socioculturais, mostrando 
respecto cara a outras culturas 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Vocabulary, páxina 51 

• Vocabulary Reference, 

   páxina 91 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, páxina 37 

• Vocabulary consolidation, 

   páxina 29 

• Vocabulary extension, page 

   31 

• CC Clave: 

   Listening, páxina 16 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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UNIDADE 8 - LESSON 6 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Speaking 

 

• Aprender e practicar  
linguaxe para dar e pedir 
direccións  

 

Student's  Book, páx. 91 

Teacher’s Book, páx. 91 

 

Warmer 
W C L S 

Expresa opinións sobre temas formais, 
respectando as opinións alleas 

CCL, SCC, SIE  

1 Listen to the dialogue. What is 
Amber looking for? CD 2.29 

P C L S 
Escoita diálogos sobre rutinas diarias e 
extrae a información esencial 

CCL, SIE  

2 Listen again and repeat the 
dialogue 

P I L S 
Practica diálogos sobre situacións cotiás, 
seguindo un modelo 

CCL, SIE  

Extra activity 
A P R W L S 

Practica e repite a pronuncia correcta en 
situacións comunicativas cotiás 

CCL, SIE  

3 Order the words to make 
sentences P C R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Speaking Task 
P P L S 

Representa en parellas conversacións 
formais, seguindo un modelo 

CCL, SIE, SCC  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R  I W  

Escribe unha reportaxe, biografía, ensaio, 
resumo , etc. usando información 
específica 

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A  I L S 

Representa conversacións informais en 
parellas, respectando as normas e 
convencións sociais 

CCL, SIE, SCC  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Self-study and extra practice. 
Workbook 

• Speaking, páxina 127 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: 

   Speaking, pages 33–4 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

R A C E I W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

 
 
 
 
 
UNIDADE 8 - LESSON 7 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Writing 

 

Warmer 
W C L S 

Expresa opinións sobre temas formais, 
respectando as opinións alleas 

CCL, SCC, SIE  

1 Read the Model Text and 
listen. Match headings 1–3 with 
paragraphs A–C. CD 2.30 

P C R L W 
Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar actividades 
relacionadas 

CCL, CCEC, CMCT  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• Escribir un artigo para unha 
competición na que teñen 
que facer un plan de acción 
na súa vencidad 

• Practicar escritura formal 
utilizando as súas 
características 
propias(complete forms) 

 

Student's  Book, páx. 92 

Teacher’s Book, páx. 92 

 

Extra activity 
A I R 

Le textos informativos sobre temas 
socioculturais e extrae información 
básica 

CCL, SCC, CCEC  

All Clear Tips 
A I R 

Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade 

CCL, CAA 

2 Look at the All Clear Tips. Find 
examples of formal writing in the 
Model Text 

P I R  
Le textos informativos sobre temas 
intercurriculares e analízaos 

CCL, CMCT, CCEC  

3 Rewrite the contracted 
sentences using the complete 
form of the verbs 

P P R W 
Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

Writing Task 
P I R W 

Escribe cartas, correos electrónicos, 
faxes, etc. dunha maneira formal 
seguindo un modelo 

CCL, CCEC, SIE  

Web info 
A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help 

R I W 
Escribe notas, mensaxes etc. sobre temas 
cotiáns 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P R 

Le opinións persoais, expresións de 
sentimento, desexos e compáraos cos 
seus. 

CCL, SCC  

Self-study and extra practice 

Workbook 
R A C E I R W 

Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• Writing Guide, pages 116–7 

 

 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: Writing, 

   páxina 16 

 
UNIDADE 8 - LESSON 8 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Culture Reading 

 

• Aprender sobre ciclismo no 
Reino Unido 

• Practicar a pronuncia de 
contraccións 

 

 

Student's  Book, páx. 93 

Warmer 
W C L S 

Expresa opinións sobre temas formais, 
respectando a opinión dos outros 

CCL, SCC, SIE  

Read and listen. Then answer the 
questions. CD 2.31 P C R L 

Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar actividades 
relacionadas 

CCL, CCEC, CMCT  

Extra activity 
A P W S 

Expresa opinións sobre temas formais, 
respectando a opinión dos outros 

CCL, SCC, SIE  

Pronunciation. a Listen and 
repeat. CD 2.32 

P C L S 
Practica e repite a pronuncia correcta en 
situacións comunicativas cotiás 

CCL, SIE 

Pronunciation. b Listen to the 
sentences. Which sentences in 
exercise a do you hear?  

P C W L  
Escoita gravacións relacionadas co tema 
da unidade e interpreta a información  

CCL, CMCT 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Teacher’s Book, páx. 93 

 

CD 2.33 

Web info 

A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I R 

Le textos informativos sobre o tema 
principal da unidade e extrae 
información relevante 

CCL, CMCT, CCEC  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I R 
Identifica vocabulario relacionado co 
tema da unidade e pono en práctica 

CCL, SIE  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Culture Reading and 

   Listening, páxina 100 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

 
UNIDADE 8 - LANGUAGE REFERENCE & PROGRESS CHECK 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
1 Complete the words 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Language Reference & 
Progress Check 

 

• Botar unha ollada ao 
Language Reference e revisar 
aspectos aprendidos na 
unidade 

• Facer os exercicios do 
Progress Check e revisar a 
unidade 

 

 

Student's  Book, páx. 94-95 

 

2 Identify the animals 
R A C E I R W 

Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

3 Complete the sentences with 
the present perfect form of the 
verbs in brackets 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

4 Write complete questions 
using the present perfect R A C E I R W 

Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

5 Write the correct word in your 
notebook 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Trimestre 3 

Sesións-clases 9 

 
 
 

UNIDADE 9 - LESSON 1 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 37 
Tipo de 

interacción38 

Destreza 
principal

39 
Indicadores de Logro CC Clave40 

 

Vocabulary 

 

• Aprender e practicar  
palabras relacionadas con 
xogos 

• Escoitar a descrición de 
dous xogos e identificalos 

 

Warmer 
W C L S 

 Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos 
mesmos  

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen and repeat the words. 
Match them with pictures 1–10. CD 
2.34 

P C L S R W 
Escoita gravacións relacionadas co 
tema da unidade e interpreta a 
información   

CCL, CMCT  

Extra activity 
A I S 

Practica e repite a pronuncia 
correcta en conversacións formais 

CCL, SIE  

2 Complete the sentences with 
words from exercise 1 in your 
notebook 

P C R W 
Completa actividades pondo en 
práctica as explicacións de 
vocabulario da unidade 

CCL, CAA  

 
37 W-Warm up, P-Principal, R-Reforzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Avaliación.. 
38 I-Individual, P-Parellas, C-Clase. 
39 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing. 
40 Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias en ciencia e tecnoloxía; 
Competencias transversais: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e emprendimento; CCEC: Conciencia e expresión 
Cultural  

UNIDADE 9: Having fun 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 37 
Tipo de 

interacción38 

Destreza 
principal

39 
Indicadores de Logro CC Clave40 

 

Student's  Book, páx. 96 

Teacher’s Book, páx. 96 

3 Listen to Lou and Will. Which 
games in the box do they describe? 
CD 2.35 

P C L 
Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar 
actividades relacionadas 

CCL, CCEC, CMCT  

4 In pairs, choose a game. Then ask 
and answer questions to guess 
which game it is P P L S 

Practica e repite a pronuncia 
correcta en situacións comunicativas 
cotiás 

 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I R 

Le instrucións, ordes, pósteres, 
folletos informativos, etc. e 
comprende información específica 

CCL, CCEC  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Vocabulary, páxina 56 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, páxina 41 

• Vocabulary consolidation, 

   páxina 33 

• Vocabulary extension, páxina 35 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión 
e autoavaliación con información 
relativa aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade 37 
Tipo de 

interacción38 

Destreza 
principal

39 
Indicadores de Logro CC Clave40 

 

UNIDADE 9 - LESSON 2 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 

 

• Ler sobre os xogos de mesa 
para captar a idea principal e 
información específica  

 

Student's  Book, páx. 97  

Teacher’s Book, páx. 97 

 

Warmer 
W C L S 

Participa en xogos, pondo en práctica o 
vocabulario e as explicacións gramaticais 
da unidade 

CCL, SIE, CAA  

Word Check 
R C L S 

Escoita conversacións formais 
relacionadas co tema da unidade e 
entende información específica 

CCL, CMCT 

1 Read and listen. Put the games 
below in the correct 
chronological order. CD 2.36 

P C R L 
Escoita gravacións sobre temas 
socioculturais e analiza as diferenzas coa 
súa propia cultura  

CCL, CCEC, SCC  

2 Read the text again. Write the 
correct words in your notebook P C R W 

Le textos informativos sobre temas 
socioculturais e extrae información 
básica 

CCL, SCC, CCEC  

3 What benefits of digital board 
games does the text mention? 
Can you think of any others? 

P C L S  
Fala de temas socioculturais, mostrando 
respecto cara a outras culturas 

CCL, SIE, SCC  

Extra activity 
A I S 

Completa actividades relacionadas coa 
vida diaria, respectando convencións 
sociais 

CCL, SCC, SIE CCL, 
SIE  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

All Clear Facts 
A I R 

Le textos informativos sobre temas 
intercurriculares e analízaos  

CCL, CMCT, CCEC  

Cultural note 
A C L 

Escoita conversacións formais 
relacionadas con temas socioculturais  e 
intercurriculares 

CCL, SCC  

Web info 
A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I R  

Identifica vocabulario relacionado co 
tema da unidade e pono en práctica 

 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I R 

Le textos informativos sobre temas 
socioculturais e extrae información 
básica 

CCL, SCC, CCEC  

Self-study and extra practice 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: 

   Reading, páxina 17 

 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

 
UNIDADE 9 - LESSON 3 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Grammar I 

 

• Students repasar tempos 
de presente e pasado  

Student's  Book, páx. 98 

Teacher’s Book, páx. 98 

 

Warmer 
W C L S 

Responde correctamente ás preguntas 
do profesor sobre temas familiares e 
cotiáns 

CCL, SIE  

1 Look at the sentences in the 
table. Complete the rules with the 
name of the correct tense 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

2 Complete the sentences with 
the present simple or present 
continuous form of the verbs in 
brackets 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

Extra activity 
A I W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

3 Complete the text with the past 
simple form of the verbs in 
brackets 

P C R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

4 Write the correct words in your 
notebook P C R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

5 Order the words to make 
questions P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

6 Ask and answer the questions in 
exercise 5 

P P L S 
Fai preguntas aos seus compañeiros, 
respectando as convencións sociais 

CCL, SIE, SCC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I L R  

Identifica vocabulario relacionado co 
tema da unidade e pono en práctica 

 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A I R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade  

CCL, CAA  

 
UNIDADE 9 - LESSON 4 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

 

 

Grammar II 

 

• Repasar o Present 
Continuous, be going to e 
will como vías diferentes 
para expresar futuro 

 

Warmer 
W C L R S  

 Escoita e entende as preguntas do 
profesor sobre temas familiares e cotiáns  

CCL 

7 Match the sentences to the 
uses 

P C R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

8 Write the correct words in your 
notebook P C R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Extra activity 
A I W 

Completa actividades relacionadas coa 
vida diaria, respectando convencións 
sociais 

CCL, SCC, SIE  

All Clear Rules 
A I R 

Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade  

CCL, CAA  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Student's  Book, páx. 99 

Teacher’s Book, páx. 99 

 

 

9 Write the correct word in your 
notebook to complete Sophie’s 
email 

P C R W 
Len cartas, correos electrónicos, faxes, 
etc. de natureza formal e extrae 
información específica 

CCL, CCEC  

10 Complete the dialogue with 
the correct form of the verbs in 
brackets 

P I R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

11 Listen and check your answers. 
CD 2.37 

P I L 
Escoita gravacións relacionadas co tema 
da unidade e interpreta a información  

CCL, CMCT  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P L S 

Mostra acordo ou desacordo con 
diferentes opinións, dunha maneira 
respectuosa 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Grammar, pages 58–9 

• Grammar Reference and 

   Practice, pages 82–3 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, pages 43–4 

• Grammar consolidation,  

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

   páxina 34 

• Grammar extension, páxina 36 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

 

UNIDADE 9 - LESSON 5 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary and 

Listening 

 

• Aprender e practicar 
palabras relacionadas con  

• Escoitar unha conversación 
lugares para visitar na que 
alguén fala sobre os seus 
plans e identifica información 
específica 

 

Warmer 
W C L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

1 Listen and repeat the words. 
How do you say them in your 
language? CD 2.38 

P I L S 
 Escoita gravacións relacionadas co tema 
da unidade e interpreta a información  

CCL, CMCT  

2 Match pictures 1–6 with the 
places in exercise 1. Which 
places are not in the pictures? 

P C R W 
Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

3 Write the correct words in your 
notebook P C R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

Extra activity 
A I L W 

Escribe formularios, cuestionarios, 
rexistros, etc. con información específica 

CCL, SCC, SIE  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Student's  Book, páx. 100 

Teacher’s Book, páx. 100 

  

4 Write sentences about your 
holiday preferences. Use the 
words in exercise 1 and your 
own ideas 

P C W 
Completa actividades escritas con 
información persoal ou relativa aos seus 
intereses persoais 

CCL, SIE  

Warmer 
W C L S 

Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  

5 Listen to the conversation 
between Natalie and her aunt. 
Where is Natalie going tonight? 
Where is she going in August? CD 
2.39 

P C L S 
Escoita gravacións sobre temas 
socioculturais e analiza as diferenzas coa 
súa propia cultura 

CCL, CCEC, SCC  

6 Listen again. Write true or false 
in your notebook 

P C L W 
Escribe formularios, cuestionarios, 
rexistros, etc. con información específica 

CCL, SCC, SIE  

Web info 

A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help 

R I L W 
Escribe formularios, cuestionarios, 
rexistros, etc. con información específica 

CCL, SCC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers 

A P W 
Escribe notas, mensaxes etc. sobre temas 
cotiáns 

CCL, SIE  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Vocabulary, páxina 57 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• Vocabulary Reference, 

   páxina 92 

Teacher’s Resource File 

• All Clear Basics, páxina 42 

• Vocabulary consolidation, 

   páxina 33 

• Vocabulary extension, page 

   35 

• CC Clave: 

   Listening, páxina 18 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

 

 
UNIDADE 9 - LESSON 6 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
Warmer 

W C L S 
Fala sobre temas intercurriculares, 
mostrando coñecementos dos mesmos 

CCL, SIE, CMCT  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Speaking 

 

• Aprender e practicar  
linguaxe para expresar 
preferencias sobre que facer  

 

Student's  Book, páx. 101 

Teacher’s Book, páx. 101 

 

1 Listen to the dialogue. What do 
Molly and Abbie decide to do? 
CD 2.40 

P I L S 
Escoita diálogos sobre rutinas diarias e 
extrae a información esencial 

CCL, SIE  

2 Listen again and repeat the 
dialogue 

P I L S 
Practica diálogos sobre situacións cotiás, 
seguindo un modelo 

CCL, SIE  

Extra activity 
A I L S 

Practica diálogos sobre situacións cotiás, 
seguindo un modelo 

CCL, SIE  

3 Match questions 1–3 with 
answers a–c P C R W 

Completa actividades pondo en práctica 
as explicacións de vocabulario da 
unidade 

CCL, CAA  

Speaking Task 
P P L S 

Representa en parellas conversacións 
formais, seguindo un modelo 

CCL, SIE, SCC  

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R  I W  

Escribe unha reportaxe, biografía, ensaio, 
resumo , etc. usando información 
específica 

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A  I L S 

Representa conversacións informais en 
parellas, respectando as normas e 
convencións sociais 

CCL, SIE, SCC  

Self-study and extra practice. 
Workbook 

• Speaking, páxina 128 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: 

R A C E I W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

   Speaking, pages 35–6 

Dixital Activities 

• Student’s Digital Material 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE 9 - LESSON 7 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Writing 

 

• Responder un correo 
electrónico nos que lles piden 
información sobre eles 
mesmos 

Warmer 
W C R L W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

1 Read the Model Text and 
listen. Answer the questions in 
your notebook. CD 2.41 

P C R L W 
Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar actividades 
relacionadas 

CCL, CCEC, CMCT  

All Clear Tips 
A I R 

Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade 

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

• Aprender a usar unha 
variedade de tempos verbais 
para facer a súa escritura máis 
interesante 

 

Student's  Book, páx. 102 

Teacher’s Book, páx. 102 

 

2 Look at the All Clear Tips. Find 
examples of 1–5 in the Model 
Text 

P C R  
Le e entende vocabulario e explicacións 
gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

Extra activity 
A I R 

Identifica vocabulario relacionado co 
tema da unidade e pono en práctica 

CCL, SIE  

3 Write complete sentences. Use 
past, present and future tenses 

P P R W 
Completa actividade pondo en práctica 
as explicacións gramaticais da unidade 

CCL, CAA  

Writing Task 
P I R W 

Escribe cartas, correos electrónicos, 
postais, etc. dunha maneira persoal, 
seguindo un modelo 

CCL, SCC, SIE  

Web info 
A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, DC 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help 

R I W 
Escribe notas, mensaxes etc. sobre temas 
cotiáns 

CCL, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A P R 

Len cartas, correos electrónicos, faxes, 
etc. de natureza formal e extrae 
información específica 

CCL, CCEC  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Writing Guide, pages 118–9 

 

 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Teacher’s Resource File 

• CC Clave: Writing, 

   páxina 18 

 

 

UNIDADE 9 - LESSON 8 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 

Culture Reading 

 

• Aprender sobre praias en 
Reino Unido 

• Identificar as diferenzas de 
pronuncia dos verbos 
regulares no presente e 
pasado simples 

 

 

Student's  Book, páx. 103 

Warmer 
W C L S  

Fala de temas socioculturais, mostrando 
respecto cara a outras culturas 

CCL, SIE, SCC  

Read and listen. Then answer the 
questions. CD 2.42 P C R L 

Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completar actividades 
relacionadas 

CCL, CCEC, CMCT  

Extra activity 
A P L S 

Dá presentacións simples relativas ao 
tema da unidade seguindo un exemplo 

CCL, SIE  

Pronunciation. a Listen and 
repeat. CD 2.43 

P C L S 
Practica e repite a pronuncia correcta en 
situacións comunicativas cotiás 

CCL, SIE 

Pronunciation. b Listen again. Do 
you hear a) or b)? CD 2.44 

P C L S 
 Escoita gravacións relacionadas co tema 
da unidade e interpreta a información  

CCL, CMCT 

Web info 
A I L 

Utiliza os recursos dixitais do método 
para incrementar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, DC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Teacher’s Book, páx. 103 

 

Mixed-ability solutions. Students 
who need extra help R I R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

Mixed-ability solutions. Fast 
finishers A I R W 

Escribe frases sobre tópicos 
socioculturais e intercurriculares 
practicando a linguaxe da unidade 

CCL, CCEC, SIE  

Self-study and extra practice 

Workbook 

• Culture Reading and 

   Listening, páxina 101 

 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

 
 
 
 
UNIDADE 9 - LANGUAGE REFERENCE & PROGRESS CHECK 
 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

 
1 Complete the words with 
vowels R A C E I R W 

Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade  
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal 

Indicadores de Logro CC Clave 

Language Reference & 
Progress Check 

 

• Botar unha ollada ao 
Language Reference e revisar 
aspectos aprendidos na 
unidade 

• Facer os exercicios do 
Progress Check e revisar a 
unidade 

 

 

Student's  Book, páx. 104-105 

 

2 Look at the pictures and write 
the correct words in your 
notebook 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

3 Write complete sentences 
using the present simple or the 
present continuous 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

4 Complete the text with the 
past simple or past 

continuous form of the verbs in 
brackets 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

5 Order the words to make 
questions 

R A C E I R W 
Completa as actividades de revisión e 
autoavaliación con información relativa 
aos seus intereses  

CCL, CAA 

 

 

 

 

 

B. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
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En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB1.1. Non comprende fórmulas 
básicas de relación social para iniciar e 
terminar o discurso e expresar banvidas, 
desculpas e agradecementos, e 
identifica a relación de formalidade 
entre as persoas interlocutoras e o 
propósito comunicativo. 

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de 
relación social para iniciar e terminar o 
discurso e expresar banvidas, desculpas e 
agradecementos, e identifica a relación 
de formalidade entre as persoas 
interlocutoras e o propósito 
comunicativo. 

PLEB1.1. Comprende sen dificultade 
fórmulas básicas de relación social para 
iniciar e terminar o discurso e expresar 
banvidas, desculpas e agradecementos, 
e identifica a relación de formalidade 
entre as persoas interlocutoras e o 
propósito comunicativo. 

PLEB1.1. Comprende sempre 
adecuadamente fórmulas básicas de 
relación social para iniciar e terminar o 
discurso e expresar banvidas, desculpas 
e agradecementos, e identifica a 
relación de formalidade entre as 
persoas interlocutoras e o propósito 
comunicativo. 

PLEB1.2. Non comprende instrucións e 
textos breves e sinxelos producidos en 
contextos reais e simulados, articulados 
con claridade, ritmo pausado e 
acentuación estándar, que conteñan 
vocabulario relativo a lugares, persoas, 
obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 
idade e no seu contexto escolar. 

PLEB1.2. Comprende instrucións e textos 
breves e sinxelos producidos en contextos  
reais e simulados, articulados con 
claridade, ritmo pausado e acentuación 
estándar, que conteñan vocabulario 
relativo a lugares, persoas, obxectos, 
acontecementos e accións ligados a 
temas sinxelos e habituais na súa idade e 
no seu contexto escolar. 

PLEB1.2. Comprende sen dificultade 
instrucións e textos breves e sinxelos 
producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, 
ritmo pausado e acentuación estándar, 
que conteñan vocabulario relativo a 
lugares, persoas, obxectos, 
acontecementos e accións ligados a 
temas sinxelos e habituais na súa idade e 
no seu contexto escolar. 

PLEB1.2. Comprende sempre 
adecuadamente instrucións e textos 
breves e sinxelos producidos en contextos  
reais e simulados, articulados con 
claridade, ritmo pausado e acentuación 
estándar, que conteñan vocabulario 
relativo a lugares, persoas, obxectos, 
acontecementos e accións ligados a temas 
sinxelos e habituais na súa idade e no seu 
contexto escolar. 

PLEB1.3. Non comprende o esencial en 
situación de comunicación, cara a cara ou 
gravadas, nas que se utilicen frases moi 
sinxelas sobre temas habituais para a súa 
idade e o seu nivel escolar, que se refiran 
aos ámbitos persoal público e educativo, 
sempre que se fale pausadamente e con 
claridade, e se poida escoitar máis dunha 
vez. 

PLEB1.3. Comprende o esencial en 
situación de comunicación, cara a cara ou 
gravadas, nas que se utilicen frases moi 
sinxelas sobre temas habituais para a súa 
idade e o seu nivel escolar, que se refiran 
aos ámbitos persoal público e educativo, 
sempre que se fale pausadamente e con 
claridade, e se poida escoitar máis dunha 
vez. 

PLEB1.3. Comprende sen dificultade o 
esencial en situación de comunicación, 
cara a cara ou gravadas, nas que se utilicen 
frases moi sinxelas sobre temas habituais 
para a súa idade e o seu nivel escolar, que 
se refiran aos ámbitos persoal público e 
educativo, sempre que se fale 
pausadamente e con claridade, e se poida 
escoitar máis dunha vez. 

PLEB1.3. Comprende sempre 
adecuadamente o esencial en situación de 
comunicación, cara a cara ou gravadas, nas 
que se utilicen frases moi sinxelas sobre 
temas habituais para a súa idade e o seu 
nivel escolar, que se refiran aos ámbitos 
persoal público e educativo, sempre que se 
fale pausadamente e con claridade, e se 
poida escoitar máis dunha vez. 
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PLEB1.4. Non distingue, co apoio da 
imaxe, as ideas principais e información 
relevante en presentacións sobre temas 
educativos que estea a aprender, 
profesionais moi sinxelos ou de seu 
interese inmediato (por exemplo, sobre 
un tema curricular ou unha profesión). 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as 
ideas principais e información relevante 
en presentacións sobre temas 
educativos que estea a aprender, 
profesionais moi sinxelos ou de seu 
interese inmediato (por exemplo, sobre 
un tema curricular ou unha profesión). 

PLEB1.4. Distingue sen dificultade, 
co apoio da imaxe, as ideas 
principais e información relevante 
en presentacións sobre temas 
educativos que estea a aprender, 
profesionais moi sinxelos ou de seu 
interese inmediato (por exemplo, 
sobre un tema curricular ou unha 
profesión). 

PLEB1.4. Distingue sempre 
adecuadamente, co apoio da imaxe, 
as ideas principais e información 
relevante en presentacións sobre 
temas educativos que estea a 
aprender, profesionais moi sinxelos 
ou de seu interese inmediato (por 
exemplo, sobre un tema curricular 
ou unha profesión). 

PLEB1.5. Non identifica o sentido xeral e os 
puntos principais dunha conversa informal 
espontánea, relacionada coas actividades 
de aula, e de simulacións sobre temas 
cotiáns e de interese persoal con diversos 
fins comunicativos, se a produción é 
articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con pausas. 

PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os 
puntos principais dunha conversa informal 
espontánea, relacionada coas actividades 
de aula, e de simulacións sobre temas 
cotiáns e de interese persoal con diversos 
fins comunicativos, se a produción é 
articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con pausas. 

PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os 
puntos principais dunha conversa informal 
espontánea, relacionada coas actividades 
de aula, e de simulacións sobre temas 
cotiáns e de interese persoal con diversos 
fins comunicativos, se a produción é 
acultaderticulfiada sen dicon claridade e 
cunha velocidade media, pero con pausas. 

PLEB1.5. Identifica sempre adecuadamente 
o sentido xeral e os puntos principais 
dunha conversa informal espontánea, 
relacionada coas actividades de aula, e de 
simulacións sobre temas cotiáns e de 
interese persoal con diversos fins 
comunicativos, se a produción é articulada 
con claridade e cunha velocidade media, 
pero con pausas 

PLEB1.6. Non comprende, nunha 
conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, peticións de 
información, e expresión dos gustos 
sobre asuntos prácticos da vida diaria e 
sobre temas do seu interese, cando se 
lle fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir ou a 
reformular o dito. 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa 
informal na que participa, descricións, 
narracións, peticións de información, e 
expresión dos gustos sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e sobre temas 
do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a 
persoa interlocutora está disposta a 
repetir ou a reformular o dito. 

PLEB1.6. Comprende sen dificultade, 
nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, peticións de 
información, e expresión dos gustos sobre 
asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
temas do seu interese, cando se lle fala 
con claridade, amodo e directamente, e se 
a persoa interlocutora está disposta a 
repetir ou a reformular o dito. 

PLEB1.6. Comprende sempre 
adecuadamente, nunha conversa informal 
na que participa, descricións, narracións, 
peticións de información, e expresión dos 
gustos sobre asuntos prácticos da vida 
diaria e sobre temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou a reformular o 
dito. 
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PLEB1.7. Non identifica a información 
esencial de mensaxes sinxelas emitidas 
por medios audiovisuais sobre temas 
concretos e coñecidos (tempo 
atmosférico, noticias presentadas con 
imaxes moi redundantes, etc,) e sobre 
transaccións habituais de bens e servizos, 
pronunciadas con lentitude e claridade, 
aínda que deba escoitalas máis dunha 
vez. 

PLEB1.7. Identifica a información 
esencial de mensaxes sinxelas emitidas 
por medios audiovisuais sobre temas 
concretos e coñecidos (tempo 
atmosférico, noticias presentadas con 
imaxes moi redundantes, etc,) e sobre 
transaccións habituais de bens e 
servizos, pronunciadas con lentitude e 
claridade, aínda que deba escoitalas 
máis dunha vez. 

PLEB1.7. Identifica sen dificultade a 
información esencial de mensaxes 
sinxelas emitidas por medios 
audiovisuais sobre temas concretos e 
coñecidos (tempo atmosférico, noticias 
presentadas con imaxes moi 
redundantes, etc,) e sobre transaccións 
habituais de bens e servizos, 
pronunciadas con lentitude e claridade, 
aínda que deba escoitalas máis dunha 
vez. 

PLEB1.7. Identifica sempre 
adecuadamente a información esencial 
de mensaxes sinxelas emitidas por 
medios audiovisuais sobre temas 
concretos e coñecidos (tempo 
atmosférico, noticias presentadas con 
imaxes moi redundantes, etc,) e sobre 
transaccións habituais de bens e 
servizos, pronunciadas con lentitude e 
claridade, aínda que deba escoitalas 
máis dunha vez. 

 

Bloque 2.Produción de textos orais 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB2.1. Non interactúa nas actividades 
de aula a mayoría das veces ou intervén 
na lingua estranxeira, cunha pronuncia 
comprensible, e persevera no seu uso 
aínda que cometa erros e teña que pedir 
axuda ou aclaracións. 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de 
aula a mayoría das veces ou intervén na 
lingua estranxeira, cunha pronuncia 
comprensible, e persevera no seu uso 
aínda que cometa erros e teña que pedir 
axuda ou aclaracións. 

PLEB2.1. Interactúa sen dificultade nas 
actividades de aula a mayoría das veces ou 
intervén na lingua estranxeira, cunha 
pronuncia comprensible, e persevera no 
seu uso aínda que cometa erros e teña 
que pedir axuda ou aclaracións. 

PLEB2.1. Interactúa sempre 
adecuadamente nas actividades de aula a 
mayoría das veces ou intervén na lingua 
estranxeira, cunha pronuncia 
comprensible, e persevera no seu uso 
aínda que cometa erros e teña que pedir 
axuda ou aclaracións. 

PLEB2.2. Non amosa unha actitude 
positiva polo uso da lingua estranxeira 
en diferentes situacións comunicativas, e 
manifesta interese e respecto polas 
achegas dos seus compañeiros e das 
súas compañeiras. 

PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva 
polo uso da lingua estranxeira en 
diferentes situacións comunicativas, e 
manifesta interese e respecto polas 
achegas dos seus compañeiros e das 
súas compañeiras. 

PLEB2.2. Amosa sen dificultade unha 
actitude positiva polo uso da lingua 
estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas, e manifesta interese e 
respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

PLEB2.2 Amosa sempre adecuadamente 
unha actitude positiva polo uso da 
lingua estranxeira en diferentes 
situacións comunicativas, e manifesta 
interese e respecto polas achegas dos 
seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 
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PLEB2.3. Non fai presentacións breves e 
ensaiadas, ben estruturadas e con apoio 
visual (por exemplo, transparencias de 
PowerPoint), que lle permitan ilustralas 
con imaxes e seguir un guión sobre 
aspectos concretos e sinxelos de temas do 
seu interese ou relacionados con seus 
estudos ou a súa ocupación, e responde a 
preguntas breves e sinxelas de oíntes 
sobre o contido destas. 

PLEB2.3. Fai presentacións breves e 
ensaiadas, ben estruturadas e con apoio 
visual (por exemplo, transparencias de 
PowerPoint), que lle permitan ilustralas 
con imaxes e seguir un guión sobre 
aspectos concretos e sinxelos de temas do 
seu interese ou relacionados con seus 
estudos ou a súa ocupación, e responde a 
preguntas breves e sinxelas de oíntes 
sobre o contido destas. 

PLEB2.3. Fai sen dificultade presentacións 
breves e ensaiadas, ben estruturadas e 
con apoio visual (por exemplo, 
transparencias de PowerPoint), que lle 
permitan ilustralas con imaxes e seguir un 
guión sobre aspectos concretos e sinxelos 
de temas do seu interese ou relacionados 
con seus estudos ou a súa ocupación, e 
responde a preguntas breves e sinxelas de 
oíntes sobre o contido destas. 

PLEB2.3 Fai sempre adecuadamente 
presentacións breves e ensaiadas, ben 
estruturadas e con apoio visual (por 
exemplo, transparencias de PowerPoint), 
que lle permitan ilustralas con imaxes e 
seguir un guión sobre aspectos concretos 
e sinxelos de temas do seu interese ou 
relacionados con seus estudos ou a súa 
ocupación, e responde a preguntas breves 
e sinxelas de oíntes sobre o contido 
destas. 

PLEB2.4. Non se desenvólve 
correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, 
o aloxamento, o transporte, as compras 
e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento), sempre 
que a persoa interlocutora coopere, 
falando amodo e con claridade, e 
repetindo ou reformulando. 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente 
en xestións e transaccións cotiás, como 
son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, 
seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento), sempre que a 
persoa interlocutora coopere, falando 
amodo e con claridade, e repetindo ou 
reformulando. 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente 
sen dificultade en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, 
o aloxamento, o transporte, as compras 
e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento), sempre 
que a persoa interlocutora coopere, 
falando amodo e con claridade, e 
repetindo ou reformulando. 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente 
sempre adecuadamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, 
o aloxamento, o transporte, as compras 
e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento), sempre 
que a persoa interlocutora coopere, 
falando amodo e con claridade, e 
repetindo ou reformulando. 

LEB2.5. Non participa en conversas 
informais cunha pronuncia comprensible 
cara a cara, por teléfono ou por outros 
medios técnicos nas que establece 
contacto social, intercambia información 
e expresa opinión e puntos de vista, fai 
invitacións e ofrecementos, pide e ofrece 
cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións, ou discute os pasos que hai 
que seguir para realizar unha actividade  
conxunta 

PLEB2.5. Participa en conversas 
informais cunha pronuncia comprensible 
cara a cara, por teléfono ou por outros 
medios técnicos nas que establece 
contacto social, intercambia información 
e expresa opinión e puntos de vista, fai 
invitacións e ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións, ou discute os pasos que hai 
que seguir para realizar unha actividade 
conxunta. 

PLEB2.5. Participa sen dificultade en 
conversas informais cunha pronuncia 
comprensible cara a cara, por teléfono 
ou por outros medios técnicos nas que 
establece contacto social, intercambia 
información e expresa opinión e puntos 
de vista, fai invitacións e ofrecementos, 
pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os 
pasos que hai que seguir para realizar 
unha actividade conxunta 

PLEB2.5. Participa sempre 
adecuadamente en conversas informais 
cunha pronuncia comprensible cara a 
cara, por teléfono ou por outros medios 
técnicos nas que establece contacto 
social, intercambia información e expresa 
opinión e puntos de vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide 
e dá indicacións ou instrucións, ou 
discute os pasos que hai que seguir para 
realizar unha actividade conxunta 
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PLEB2.6. Noncolabora coas demais 
persoas na interacción, verificando a 
comprensión propia e a das demais 
persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non verbais, 
e cooperando activamente na realización 
das tarefas de comunicación, e manifesta 
interese e respecto polas achegas dos 
seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

PLEB2.6. Colabora coas demais persoas 
na interacción, verificando a 
comprensión propia e a das demais 
persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non verbais, 
e cooperando activamente na realización 
das tarefas de comunicación, e manifesta 
interese e respecto polas achegas dos 
seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

PLEB2.6. Colabora sen dificultade coas 
demais persoas na interacción, verificando 
a comprensión propia e a das demais 
persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non verbais, e 
cooperando activamente na realización 
das tarefas de comunicación, e manifesta 
interese e respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

PLEB2.6. Colabora sempre adecuadamente 
coas demais persoas na interacción, 
verificando a comprensión propia e a das 
demais persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non verbais, e 
cooperando activamente na realización 
das tarefas de comunicación, e manifesta 
interese e respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

PLEB2.7. Non toma parte nunha conversa 
formal ou entrevista moi sinxela de 
carácter educativo ou ocupacional moi 
habitual e traballado previamente, 
intercambiando información suficiente e 
básica de carácter persoal e sobre hábitos, 
gustos ou estudos, preguntando sobre 
problemas prácticos e reaccionando de 
forma sinxela ante comentarios, sempre 
que poida pedir que se lle repitan os 
puntos clave se o necesita, e se o 
interlocutor coopera, falando amodo e con 
claridade, repentido ou reformulando. 

PLEB2.7. Toma parte nunha conversa 
formal ou entrevista moi sinxela de 
carácter educativo ou ocupacional moi 
habitual e traballado previamente, 
intercambiando información suficiente e 
básica de carácter persoal e sobre hábitos, 
gustos ou estudos, preguntando sobre 
problemas prácticos e reaccionando de 
forma sinxela ante comentarios, sempre 
que poida pedir que se lle repitan os 
puntos clave se o necesita, e se o 
interlocutor coopera, falando amodo e con 
claridade, repetindo ou reformulando.  

PLEB2.7. Toma parte sen dificultade nunha 
conversa formal ou entrevista moi sinxela 
de carácter educativo ou ocupacional moi 
habitual e traballado previamente, 
intercambiando información suficiente e 
básica de carácter persoal e sobre hábitos, 
gustos ou estudos, preguntando sobre 
problemas prácticos e reaccionando de 
forma sinxela ante comentarios, sempre 
que poida pedir que se lle repitan os 
puntos clave se o necesita, e se o 
interlocutor coopera, falando amodo e con 
claridade, repetindo ou reformulando. 

PLEB2.7. Toma parte sempre 
adecuadamente nunha conversa formal ou 
entrevista moi sinxela de carácter 
educativo ou ocupacional moi habitual e 
traballado previamente, intercambiando 
información suficiente e básica de carácter 
persoal e sobre hábitos, gustos ou 
estudos, preguntando sobre problemas 
prácticos e reaccionando de forma sinxela 
ante comentarios, sempre que poida pedir 
que se lle repitan os puntos clave se o 
necesita, e se o interlocutor coopera, 
falando amodo e con claridade, repetindo 
ou reformulando. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB3.1. Non segue, con axuda da imaxe, 
instrucións sinxelas de funcionamento e 
manexo de aparellos electrónicos ou de 
máquinas de uso común e coñecidos, así 
como instrucións básicas e predicibles 
para a realización de actividades e 
normas de seguridade (por exemplo, 

PLEB3.1. Segue, con axuda da imaxe, 
instrucións sinxelas de funcionamento e 
manexo de aparellos electrónicos ou de 
máquinas de uso común e coñecidos, así 
como instrucións básicas e predicibles 
para a realización de actividades e 
normas de seguridade (por exemplo, 

PLEB3.1. Segue sen dificultade, con axuda 
da imaxe, instrucións sinxelas de 
funcionamento e manexo de aparellos 
electrónicos ou de máquinas de uso 
común e coñecidos, así como instrucións 
básicas e predicibles para a realización de 
actividades e normas de seguridade (por 

PLEB3.1. Segue sempre adecuadamente, 
con axuda da imaxe, instrucións sinxelas 
de funcionamento e manexo de aparellos 
electrónicos ou de máquinas de uso 
común e coñecidos, así como instrucións 
básicas e predicibles para a realización de 
actividades e normas de seguridade (por 
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manexo dun móbil ou prevención de 
riscos nunha excursión). 

manexo dun móbil ou prevención de 
riscos nunha excursión). 

exemplo, manexo dun móbil ou 
prevención de riscos nunha excursión). 

exemplo, manexo dun móbil ou 
prevención de riscos nunha excursión). 

PLEB3.2. Non entende os puntos 
principais de anuncios e material 
publicitario de revistas propias da súa 
idade ou de internet, formulados de xeito 
simple e claro, e relacionados con 
asuntos do seu interese, nos ámbitos 
persoal e educativo e ocupacional moi 
básico. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais 
de anuncios e material publicitario de 
revistas propias da súa idade ou de 
internet, formulados de xeito simple e 
claro, e relacionados con asuntos do seu 
interese, nos ámbitos persoal e 
educativo e ocupacional moi básico. 

PLEB3.2. Entende sen dificultade os 
puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas propias da súa 
idade ou de internet, formulados de 
xeito simple e claro, e relacionados con 
asuntos do seu interese, nos ámbitos 
persoal e educativo e ocupacional moi 
básico. 

PLEB3.2. Entende sempre 
adecuadamente os puntos principais de 
anuncios e material publicitario de 
revistas propias da súa idade ou de 
internet, formulados de xeito simple e 
claro, e relacionados con asuntos do seu 
interese, nos ámbitos persoal e 
educativo e ocupacional moi básico. 

PLEB3.3. Non entende información 
específica esencial en páxinas web e 
outros materiais de referencia ou consulta 
claramente estruturados e nun rexistro 
estándar e con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas relativos a 
materias educativas, ou do seu interese 
(por exemplo, sobre un tema curricular, un 
programa informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre que 
poida reler as seccións difíciles. 

PLEB3.3. Entende información específica 
esencial en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta 
claramente estruturados e nun rexistro 
estándar e con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas relativos a 
materias educativas, ou do seu interese 
(por exemplo, sobre un tema curricular, 
un programa informático, unha cidade, 
un deporte ou o ambiente), sempre que 
poida reler as seccións difíciles. 

PLEB3.3. Entende sen dificultade 
información específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados e nun 
rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas relativos a 
materias educativas, ou do seu interese 
(por exemplo, sobre un tema curricular, 
un programa informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre que 
poida reler as seccións difíciles. 

PLEB3.3. Entende sempre adecuadamente 
información específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados e nun 
rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas relativos a 
materias educativas, ou do seu interese 
(por exemplo, sobre un tema curricular, un 
programa informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre que 
poida reler as seccións difíciles. 

PLEB3.4. Non comprende 
correspondencia persoal en calquera 
formato e en rexistro estándar na que, 
de xeito sinxelo e básico, se fale de si 
mesmo/a; se describan persoas, 
obxectos e lugares; se narren 
acontecementos pasados, presentes e 
futuros, reais ou imaxinarios; se 
expresen sentimentos, desexos e 
opinións sobre temas xerais, coñecidos 
ou do seu interese. 

PLEB3.4. Comprende correspondencia 
persoal en calquera formato e en 
rexistro estándar na que, de xeito 
sinxelo e básico, se fale de si mesmo/a; 
se describan persoas, obxectos e 
lugares; se narren acontecementos 
pasados, presentes e futuros, reais ou 
imaxinarios; se expresen sentimentos, 
desexos e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

PLEB3.4. Comprende sen dificultade 
correspondencia persoal en calquera 
formato e en rexistro estándar na que, de 
xeito sinxelo e básico, se fale de si 
mesmo/a; se describan persoas, obxectos 
e lugares; se narren acontecementos 
pasados, presentes e futuros, reais ou 
imaxinarios; se expresen sentimentos, 
desexos e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese.dicionarios, 
catálogos, etc. 

PLEB3.4. Comprende sempre 
adecuadamente correspondencia 
persoal en calquera formato e en 
rexistro estándar na que, de xeito 
sinxelo e básico, se fale de si mesmo/a; 
se describan persoas, obxectos e 
lugares; se narren acontecementos 
pasados, presentes e futuros, reais ou 
imaxinarios; se expresen sentimentos, 
desexos e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 
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PLEB3.5. Non entende información básica 
de correspondencia formal na que se 
informa sobre asuntos do seu interese no 
contexto persoal, educativo ou 
ocupacional (por exemple, sobre un 
curso de idiomas ou unha compra por 
internet). 

PLEB3.5. Entende información básica de 
correspondencia formal na que se 
informa sobre asuntos do seu interese no 
contexto persoal, educativo ou 
ocupacional (por exemple, sobre un 
curso de idiomas ou unha compra por 
internet). 

PLEB3.5. Entende sen dificultade 
información básica de correspondencia 
formal na que se informa sobre asuntos do 
seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, 
sobre un curso de idiomas ou unha 
compra por internet). 

PLEB3.5. Entende sempre adecuadamente 
información básica de correspondencia 
formal na que se informa sobre asuntos do 
seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, 
sobre un curso de idiomas ou unha 
compra por internet). 

PLEB3.6. Non comprende con fluidez 
textos de historias de ficción adaptados 
para o seu nivel 

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de 
historias de ficción adaptados para o seu 
nivel. 

PLEB3.6. Comprende sen dificultade con 
fluidez textos de historias de ficción 
adaptados para o seu nivel 

PLEB3.6. Comprende sempre 
adecuadamente con fluidez textos de 
historias de ficción adaptados para o seu 
nivel 

 

Bloque 4.Produción de textos escritos 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB4.1. Non utiliza estratexias que 
faciliten o proceso de escritura: segue 
modelos de textos de características 
similares, planifica o texto, elabora un 
borrador, corrixe tanto a ortografía como 
a orde das ideas e das palabras, etc. 

PLEB4.1. Utiliza estratexias que faciliten 
o proceso de escritura: segue modelos de 
textos de características similares, 
planifica o texto, elabora un borrador, 
corrixe tanto a ortografía como a orde 
das ideas e das palabras, etc. 

PLEB4.1. Utiliza sen dificultade estratexias 
que faciliten o proceso de escritura: segue 
modelos de textos de características 
similares, planifica o texto, elabora un 
borrador, corrixe tanto a ortografía como 
a orde das ideas e das palabras, etc. 

PLEB4.1. Utiliza sempre adecuadamente 
estratexias que faciliten o proceso de 
escritura: segue modelos de textos de 
características similares, planifica o texto, 
elabora un borrador, corrixe tanto a 
ortografía como a orde das ideas e das 
palabras, etc. 

PLEB4.2. Non escribe textos moi breves en 
formato convencional con información 
sinxela e relevante sobre feitos moi 
coñecidos e habituais no ámbito 
educativo, describindo de xeito sinxelo 
situacións, persoas, obxectos e lugares. 

PLEB4.2. Escribe textos moi breves en 
formato convencional con información 
sinxela e relevante sobre feitos moi 
coñecidos e habituais no ámbito 
educativo, describindo de xeito sinxelo 
situacións, persoas, obxectos e lugares. 

PLEB4.2. Escribe sen dificultade textos 
moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre 
feitos moi coñecidos e habituais no 
ámbito educativo, describindo xeito 
sinxelo situacións, persoas, obxectos e 
lugares. 

PLEB4.2. Escribe sempre adecuadamente 
textos moi breves en formato 
convencional con información sinxela e 
relevante sobre feitos moi coñecidos e 
habituais no ámbito educativo, 
describindo de xeito sinxelo situacións, 
persoas, obxectos e lugares. 

PLEB4.3. Non completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal e 
relativa aos seus datos, aos seus 
intereses ou ás súas afeccións. 

PLEB4.3. Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal e 
relativa aos seus datos, aos seus 
intereses ou ás súas afeccións. 

PLEB4.3. Completa sen dificultade un 
cuestionario sinxelo con información 
persoal e relativa aos seus datos, aos 
seus intereses ou ás súas afeccións. 

PLEB4.3. Completa sempre 
adecuadamente un cuestionario sinxelo 
con información persoal e relativa aos 
seus datos, aos seus intereses ou ás súas 
afeccións. 
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PLEB4.4. Non escribe notas, anuncios e 
mensaxes breves en soporte impreso e 
dixital, en situacións de comunicación 
reais ou simuladas, relacionados con 
actividades e situacións da vida cotiá, do 
seu interese persoal ou sobre temas de 
actualidade de especial relevancia e 
facilmente comprensibles para a súa 
idade, respectando as convencións e as 
normas de cortesía, tamén cando se 
utilizan as redes sociais. 

PLEB4.4. Escribe notas, anuncios e 
mensaxes breves en soporte impreso e 
dixital, en situacións de comunicación 
reais ou simuladas, relacionados con 
actividades e situacións da vida cotiá, do 
seu interese persoal ou sobre temas de 
actualidade de especial relevancia e 
facilmente comprensibles para a súa 
idade, respectando as convencións e as 
normas de cortesía, tamén cando se 
utilizan as redes sociais. 

PLEB4.4. Escribe sen dificultade notas, 
anuncios e mensaxes breves en soporte 
impreso e dixital, en situacións de 
comunicación reais ou simuladas, 
relacionados con actividades e 
situacións da vida cotiá, do seu interese 
persoal ou sobre temas de actualidade 
de especial relevancia e facilmente 
comprensibles para a súa idade, 
respectando as convencións e as 
normas de cortesía, tamén cando se 
utilizan as redes sociais.. 

PLEB4.4. Escribe sempre adecuadamente 
notas, anuncios e mensaxes breves en 
soporte impreso e dixital, en situacións 
de comunicación reais ou simuladas, 
relacionados con actividades e situacións 
da vida cotiá, do seu interese persoal ou 
sobre temas de actualidade de especial 
relevancia e facilmente comprensibles 
para a súa idade, respectando as 
convencións e as normas de cortesía, 
tamén cando se utilizan as redes sociais. 

PLEB4.5. Nonescribe correspondencia 
persoal na que se establece e mantén 
contacto social real ou simulado (por 
exemplo, con amigos/as noutros 
países), se intercambia información 
básica sobre si mesmo, e a súa vila 
(por exemplo, descrición en termos 
moisinxelos de sucesos importantes e 
experiencias persoais; instrucións 
sinxelas, aceptación e ofrecemento de 
suxestións, como cancelar, confirmar 
ou modificar unha invitación ou uns 
plans), e se expresan opinións de 
xeito sinxelo. 

PLEB4.5. Escribe correspondencia 
persoal na que se establece e mantén 
contacto social real ou simulado (por 
exemplo, con amigos/as noutros países), 
se intercambia información básica sobre 
si mesmo, e a súa vila (por exemplo, 
descrición en termos moisinxelos de 
sucesos importantes e experiencias 
persoais; instrucións sinxelas, aceptación 
e ofrecemento de suxestións, como 
cancelar, confirmar ou modificar unha 
invitación ou uns plans), e se expresan 
opinións de xeito sinxelo. 

PLEB4.5. Escribe sen 
dificultadecorrespondencia persoal na 
que se establece e mantén contacto 
social real ou simulado (por exemplo, 
con amigos/as noutros países), se 
intercambia información básica sobre 
si mesmo, e a súa cidade (por 
exemplo, descrición en términos 
moisinxelos de sucesos importantes e 
experiencias persoais; instrucións 
sinxelas, aceptación e ofrecemento 
de suxestións, como cancelar, 
confirmar ou modificar unha 
invitación ou uns plans), e se 
expresan opinións de xeito sinxelo. 

PLEB4.5. Escribe sempre 
adecuadamente correspondencia 
persoal na que se establece e mantén 
contacto social real ou simulado (por 
exemplo, con amigos/as noutros países), 
se intercambia información básica sobre 
si mesmo, e a súa cidade (por exemplo, 
descrición en términos moi sinxelos de 
sucesos importantes e experiencias 
persoais; instrucións sinxelas, 
aceptación e ofrecemento de 
suxestións, como cancelar, confirmar ou 
modificar unha invitación ou uns plans), 
e se expresan opinións de xeito sinxelo. 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLB5.1. Non utiliza a lingua estranxeira 
na maioría das súas intervencións nas 
actividades de aula, e na participación en 
simulacións con diversos fins 
comunicativos, facéndose comprender, 
producindo con suficiencia discriminativa 
trazos fonéticos significativos que 
distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.), e recoñecendo e 
producindo comprensiblemente patróns 
básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases. 

PLB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na 
maioría das súas intervencións nas 
actividades de aula, e na participación 
en simulacións con diversos fins 
comunicativos, facéndose comprender, 
producindo con suficiencia 
discriminativa trazos fonéticos 
significativos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e 
recoñecendo e producindo 
comprensiblemente patróns básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases. 

PLB5.1 Utiliza sen dificultade a lingua 
estranxeira na maioría das súas 
intervencións nas actividades de aula, e 
na participación en simulacións con 
diversos fins comunicativos, facéndose 
comprender, producindo con suficiencia 
discriminativa trazos fonéticos 
significativos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e 
recoñecendo e producindo 
comprensiblemente patróns básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases. 

PLB5.1. Utiliza sempre adecuadamente a 
lingua estranxeira na maioría das súas 
intervencións nas actividades de aula, e na 
participación en simulacións con diversos 
fins comunicativos, facéndose 
comprender, producindo con suficiencia 
discriminativa trazos fonéticos 
significativos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e 
recoñecendo e producindo 
comprensiblemente patróns básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases. 

PLB5.2. Non escribe cun dominio 
ortográfico suficiente para facer 
comprensible os textos, sen cometer 
erros moi básicos sobre as regularidades 
ortográficas máis relevantes. 

PLB5.2. Escribe cun dominio 
ortográfico suficiente para facer 
comprensible os textos, sen cometer 
erros moi básicos sobre as 
regularidades ortográficas máis 
relevantes. 

PLB5.2. Escribe sen dificultade cun 
dominio ortográfico suficiente para facer 
comprensible os textos, sen cometer 
erros moi básicos sobre as regularidades 
ortográficas máis relevantes. 

PLB5.2. Escribe sempre adecuadamente 
cun dominio ortográfico suficiente para 
facer comprensible os textos, sen cometer 
erros moi básicos sobre as regularidades 
ortográficas máis relevantes. 

PLB5.3. Non utiliza as convencións 
básicas propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo (saúdos, rutinas para 
iniciar ou manter a quenda de palabra, 
fórmulas orais breves para manter a 
atención, etc.). 

PLB5.3. Utiliza as convencións básicas 
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo (saúdos, rutinas para 
iniciar ou manter a quenda de palabra, 
fórmulas orais breves para manter a 
atención, etc.). 

PLB5.3. Utiliza sen dificultade as 
convencións básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo (saúdos, rutinas 
para iniciar ou manter a quenda de 
palabra, fórmulas orais breves para 
manter a atención, etc.). 

PLB5.3. Utiliza sempre 
adecuadamente as convencións 
básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento 
do proceso comunicativo (saúdos, 
rutinas para iniciar ou manter a 
quenda de palabra, fórmulas orais 
breves para manter a atención, 
etc.). 
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PLB5.4. Na propia lingua, non identifica 
aspectos socioculturais básicos e visibles 
dos países nos que se fala a lingua 
estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas 
culturas, de ser o caso, do resto do 
alumnado, e evitando estereotipos e 
valoracións etnocéntricas. 

PLB5.4. Na propia lingua, identifica 
aspectos socioculturais básicos e visibles 
dos países nos que se fala a lingua 
estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas 
culturas, de ser o caso, do resto do 
alumnado, e evitando estereotipos e 
valoracións etnocéntricas. 

PLB5.4. Na propia lingua, identifica sen 
dificultade aspectos socioculturais 
básicos e visibles dos países nos que se 
fala a lingua estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas 
culturas, de ser o caso, do resto do 
alumnado, e evitando estereotipos e 
valoracións etnocéntricas. 

PLB5.4. Na propia lingua, identifica 
sempre adecuadamente aspectos 
socioculturais básicos e visibles dos países 
nos que se fala a lingua estranxeira, 
analizándoos comparativamente coas 
diversas culturas, de ser o caso, do resto 
do alumnado, e evitando estereotipos e 
valoracións etnocéntricas. 

PLB5.5. Nas actividades de aula non 
utiliza,  para a comprensión e a 
elaboración de textos, o coñecemento 
adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos,sintácticos e 
discursivos, así como os procesos de 
realización das actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

PLB5.5. Nas actividades de aula utiliza, 
para a comprensión e a elaboración de 
textos, o coñecemento adquirido noutras 
linguas sobre elementos 
morfolóxicos,sintácticos e discursivos, así 
como os procesos de realización das 
actividades lingüísticas de comprensión e 
produción. 

PLB5.5. Nas actividades de aula utiliza 
sen dificultade, para a comprensión e a 
elaboración de textos, o coñecemento 
adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos,sintácticos e 
discursivos, así como os procesos de 
realización das actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

PLB5.5. Nas actividades de aula 
utiliza sempre adecuadamente, 
para a comprensión e a 
elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras 
linguas sobre elementos 
morfolóxicos,sintácticos e 
discursivos, así como os procesos 
de realización das actividades 
lingüísticas de comprensión e 
produción. 

PLB5.6. Non comunica con eficacia, 
comprendendo e utilizando 
adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu 
nivel, e estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes, 
elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e paratextuais). 

PLB5.6. Comunica con eficacia, 
comprendendo e utilizando 
adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu 
nivel, e estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes, 
elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e paratextuais). 

PLB5.6. Comunica sen dificultade e con 
eficacia, comprendendo e utilizando 
adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu 
nivel, e estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado imaxes, 
elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e paratextuais). 

PLB5.6. Comunica sempre adecuadamente 
e con eficacia, comprendendo e utilizando 
adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu 
nivel, e estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado(imaxes, 
elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e paratextuais). 

PLB5.7. Nonrecoñece e utiliza un 
vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar 
textos sinxelos propios do seu nivel 
educativo. 

PLB5.7. Coñece e utiliza un vocabulario 
oral e escrito básico e suficiente para 
comprender e elaborar textos sinxelos 
propios do seu nivel educativo. 

PLB5.7. Recoñece e utiliza sen dificultade 
un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar 
textos sinxelos propios do seu nivel 
educativo. 

PLB5.7. Recoñece e utiliza sempre 
adecuadamente un vocabulario oral e 
escrito básico e suficiente para 
comprender e elaborar textos 
sinxelos propios do seu nivel 
educativo. 
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PLEB5.8. Non participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias linguas e relacionados 
cos elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

PLEB5.8. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias linguas e relacionados 
cos elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

PLEB5.8. Participa sen dificultade en 
proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, reseña de 
libros e películas, obras de teatro, etc.) 
nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos 
ouculturais, e valora as competencias 
que posúe como persoa plurilingüe. 

PLEB5.8. Participa sempre 
adecuadamente en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, reseña de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias linguas e relacionados 
cos elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos o culturais, e 
valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 
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2.4. Materiais e recursos didácticos 

 Libro de texto: All Clear 2. Ed. Mc Millan (con soporte dixital para o profesor e para o 
alumnado) 

 Workbook 
 Libros de lectura (por decidir) 
 Student’s MultiRom (CD con actividades para o alumnado) 
 The World Wide Web a través de Internet. 
 As pizarras interactivas (Interactive whiteboards). 
 Blogs, por exemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start 
 Wikis ou páxinas web creadas e editadas por un grupo de xente, por exemplo, 

http://pbworks.com/academic.wiki 
 Podcasts ou arquivos de audio e video que poden ser vistos no ordenador 

• Outras páxinas web como: www.oup.com/elt, www.agendaweb.com, www.oupe.es, 
www.englishexercises.org, learnenglish.britishcouncil.org, www.teachingenglish.org.uk, 
http://www.learn-english-today.com/lessons/lessons_list.html http://www.eslgold.com/ 
http://www.englishgrammar.org/lessons/, http://www.esl-galaxy.com/ 
http://www.esltower.com/index.html http://www.isabelperez.com/default.htm 
www.slideshare.com www.busyteacher.com 

• Para listenings: http://www.esl-lab.com/, http://www.elllo.org/, 
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-
great?utm_source=learnenglish&utm_medium=homepage-advert&utm_campaign=le-
adverts, http://www.world-english.org/listening.htm 

 

2.5. Avaliación 

A. CRITERIOS DE AVALIACION 

A nota da avaliación ordinaria será calculada sumando a media das tres avaliacións (95% da nota) e a 
nota obtida no Período 6-23 xuño (5%). 

Os criterios de avaliación que establece o currículo para o segundo curso de Educación Secundaria na 
área da lingua estranxeira, organizados en cinco grandes bloques: comprensión e produción 
(expresión e interacción) de textos orais escritos, e coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e 
intercultural, son os seguintes: 
 

• Bloque 1. Comprensión de textos orais 
 
PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e terminar o discurso e expresar 
banvidas, desculpas e agradecementos, e identifica a relación de formalidade entre as persoas 
interlocutoras e o propósito comunicativo. 

PLEB1.2. Comprende instrucións e textos breves e sinxelos producidos en contextos reais e simulados, 
articulados con claridade, ritmo pausado e acentuación estándar, que conteñan vocabulario relativo 
a lugares, persoas, obxectos, acontecementos e accións ligados a temas sinxelos e habituais na súa 
idade e no seu contexto escolar. 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://pbworks.com/academic.wiki
http://www.oup.com/elt
http://www.agendaweb.com/
http://www.oupe.es/
http://www.englishexercises.org/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.learn-english-today.com/lessons/lessons_list.html
http://www.eslgold.com/
http://www.englishgrammar.org/lessons/
http://www.esl-galaxy.com/
http://www.esltower.com/index.html
http://www.isabelperez.com/default.htm
http://www.slideshare.com/
http://www.busyteacher.com/
http://www.esl-lab.com/
http://www.elllo.org/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-great?utm_source=learnenglish&amp;utm_medium=homepage-advert&amp;utm_campaign=le-adverts
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-great?utm_source=learnenglish&amp;utm_medium=homepage-advert&amp;utm_campaign=le-adverts
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-great?utm_source=learnenglish&amp;utm_medium=homepage-advert&amp;utm_campaign=le-adverts
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-great?utm_source=learnenglish&amp;utm_medium=homepage-advert&amp;utm_campaign=le-adverts
http://www.world-english.org/listening.htm
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PLEB1.3. Comprende o esencial en situación de comunicación, cara a cara ou gravadas, nas que se 
utilicen frases moi sinxelas sobre temas habituais para a súa idade e o seu nivel escolar, que se refiran 
aos ámbitos persoal público e educativo, sempre que se fale pausadamente e con claridade, e se poida 
escoitar máis dunha vez. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en presentacións 
sobre temas educativos que estea a aprender, profesionais moi sinxelos ou de seu interese inmediato 
(por exemplo, sobre un tema curricular ou unha profesión). 

PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal espontánea, 
relacionada coas actividades de aula, e de simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con 
diversos fins comunicativos, se a produción é articulada con claridade e cunha velocidade media, pero 
con pausas. 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, peticións de 
información, e expresión dos gustos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 
interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está 
disposta a repetir ou a reformular o dito. 

PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas emitidas por medios audiovisuais 
sobre temas concretos e coñecidos (tempo atmosférico, noticias presentadas con imaxes moi 
redundantes, etc,) e sobre transaccións habituais de bens e servizos, pronunciadas con lentitude e 
claridade, aínda que deba escoitalas máis dunha vez. 

 
• Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

 
PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a mayoría das veces ou intervén na lingua estranxeira, 
cunha pronuncia comprensible, e persevera no seu uso aínda que cometa erros e teña que pedir axuda 
ou aclaracións. 

PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas, e manifesta interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e con apoio visual (por exemplo, 
transparencias de PowerPoint), que lle permitan ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre aspectos 
concretos e sinxelos de temas do seu interese ou relacionados con seus estudos ou a súa ocupación, 
e responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 
tratamento), sempre que a persoa interlocutora coopere, falando amodo e con claridade, e repetindo 
ou reformulando. 

PLEB2.5. Participa en conversas informais cunha pronuncia comprensible cara a cara, por teléfono ou 
por outros medios técnicos nas que establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinión e puntos de vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións 
ou instrucións, ou discute os pasos que hai que seguir para realizar unha actividade conxunta. 

PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na interacción, verificando a comprensión propia e a das 
demais persoas mediante estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando 
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activamente na realización das tarefas de comunicación, e manifesta interese e respecto polas 
achegas dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi sinxela de carácter educativo ou 
ocupacional moi habitual e traballado previamente, intercambiando información suficiente e básica 
de carácter persoal e sobre hábitos, gustos ou estudos, preguntando sobre problemas prácticos e 
reaccionando de forma sinxela ante comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos 
clave se o necesita, e se o interlocutor coopera, falando amodo e con claridade, repetindo ou 
reformulando. 

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
PLEB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas de funcionamento e manexo de aparellos 
electrónicos ou de máquinas de uso común e coñecidos, así como instrucións básicas e predicibles 
para a realización de actividades e normas de seguridade (por exemplo, manexo dun móbil ou 
prevención de riscos nunha excursión). 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas propias da súa 
idade ou de internet, formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, 
nos ámbitos persoal e educativo e ocupacional moi básico. 

PLEB3.3. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados e nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas redundantes sobre 
temas relativos a materias educativas, ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un 
programa informático, unha cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 

PLEB3.4. Comprende correspondencia persoal en calquera formato e en rexistro estándar na que, de 
xeito sinxelo e básico, se fale de si mesmo/a; se describan persoas, obxectos e lugares; ne narren 
acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se expresen sentimentos, 
desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese.. 

PLEB3.5. Entende información básica de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do 
seu interese no contexto persoal, educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un curso de idiomas 
ou unha compra por internet). 

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción adaptados para o seu nivel. 

 
• Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 
PLEB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue modelos de textos de 
características similares, planifica o texto, elabora un borrador, corrixe tanto a ortografía como a orde 
das ideas e das palabras, etc. 

PLEB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional con información sinxela e relevante sobre 
feitos moi coñecidos e habituais no ámbito educativo, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, 
obxectos e lugares. 

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus datos, aos seus 
intereses ou ás súas afeccións. 
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PLEB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e dixital, en situacións de 
comunicación reais ou simuladas, relacionados con actividades e situacións da vida cotiá, do seu 
interese persoal ou sobre temas de actualidade de especial relevancia e facilmente comprensibles 
para a súa idade, respectando as convencións e as normas de cortesía, tamén cando se utilizan as 
redes sociais. 

PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén contacto social, real ou 
simulado (por exemplo, con amigos/as noutros países), se intercambia información básica sobre si 
mesmo, e a súa vila (por exemplo, descrición en termos moisinxelos de sucesos importantes e 
experiencias persoais; instrucións sinxelas, aceptación e ofrecemento de suxestións, como cancelar, 
confirmar ou modificar unha invitación ou uns plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

 
• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 
PLB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas actividades de aula, e na 
participación en simulacións con diversos fins comunicativos, facéndose comprender, producindo con 
suficiencia discriminativa trazos fonéticos significativos que distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.), e recoñecendo e producindo comprensiblemente patróns básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de palabras e frases. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente para facer comprensible os textos, sen cometer 
erros moi básicos sobre as regularidades ortográficas máis relevantes. 

PLB5.3. Utiliza as convencións básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso 
comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves para 
manter a atención, etc.). 

PLB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos e visibles dos países nos que se fala 
a lingua estranxeira, analizándoos comparativamente coas diversas culturas, de ser o caso, do resto 
do alumnado, e evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

PLB5.5. Nas actividades de aula utiliza, para a comprensión e a elaboración de textos, o coñecemento 
adquirido noutras linguas sobre elementos morfolóxicos,sintácticos e discursivos, así como os 
procesos de realización das actividades lingüísticas de comprensión e produción. 

PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel, e estratexias de 
comunicación e de redundancia do significado (imaxes, elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos 
básicos e partextuais). 

PLB5.7. Coñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e elaborar 
textos sinxelos propios do seu nivel educativo. 

PLEB5.8. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 
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A. ELEMENTOS DE AVALIACIÓN 

Existe unha relación entre distintos elementos do currículo que interveñen no proceso de avaliación: criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 
competencias clave e indicadores. Na seguinte táboa recollemos estes elementos seguindo a organización en cinco bloques: comprensión eprodución 
(expresión e interacción) de textos orais e escritos. 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 
Competencias 
clave 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión do 
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou 
os detalles relevantes do texto: uso do contexto verbal e non verbal, e 
dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que 
intencións, onde e cando) que permiten inferencias do significado 
baseadas no contexto uso dos coñecementos referenciais sobre o tema, 
así como identificación de palabras clave. 

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e 
terminar o discurso e expresar banvidas, desculpas e agradecementos, 
e identifica a relación de formalidade entre as persoas interlocutoras 
e o propósito comunicativo. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lentamente e 
claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves que conteñan 
vocabulario propio do nivel. 

PLEB1.2. Comprende instrucións e textos breves e sinxelos producidos 
en contextos reais e simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que conteñan vocabulario relativo a 
lugares, persoas, obxectos, acontecementos e accións ligados a temas 
sinxelos e habituais na súa idade e no seu contexto escolar. 

CL 
AA 
CEC 

B1.3. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles 
máis salientables en textos orais breves e ben estruturados, transmitidos 
de viva 

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación de comunicación, cara a 
cara ou gravadas, nas que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas 
habituais para a 

CL 
CD 
AA 

voz ou por medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro 
estándar, e que versen sobre asuntos cotiáns en situacións habituais ou 
sobre temas xerais ou do propio campo de interese, sempre que as 
condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver 
escoitar o dito. 

súa idade e o seu nivel escolar, que se refiran aos ámbitos persoal 
público e educativo, sempre que se fale pausadamente e con 
claridade, e se poida escoitar máis dunha vez. 

CEC 

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis relevantes en 
conversas cotiás, reais ou simuladas, que se refiran a necesidades 
prácticas ou materiais, sentimentos ou sensacións físicas básicas, 
expresadas con certa naturalidade e boa articulación, se pode escoitalas 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e 
información relevante en presentacións sobre temas educativos que 
estea a aprender, profesionais moi sinxelos ou de seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha profesión). 

CL 
AA 
CEC 
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de novo ou solicitar que se repita ou se reformule o dito. 
B1.5. Recoñecer os puntos esenciais e a información principal de textos 
orais ou audiovisuais breves, articulados pausadamente e con claridade, 
que conteñan narracións e/ou descricións moi sinxelas, que traten sobre 
asuntos mio previsibles da vida cotiá ou moi coñecidos. 

PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha 
conversa informal espontánea, relacionada coas actividades de aula, e 
de simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con diversos 
fins comunicativos, se a produción é articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con pausas. 

CL 
AA 
CEC 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos (datos 
persoais, horarios e prezos), trasnsmitidas de viva voz ou por medios 
técnicos, e articuladas con certa lentitude e claridade, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e se poidan escoitar máis dunha vez. 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, peticións de información, e expresión dos 
gustos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 
interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a 
persoa interlocutora está disposta a repetir ou a reformular o dito. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

 PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas 
emitidas por medios audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos 
(tempo atmosférico, noticias presentadas con imaxes moi 
redundantes, etc,) e sobre transaccións habituais de bens e servizos, 
pronunciadas con lentitude e claridade, aínda que deba escoitalas 
máis dunha vez 

CCL 
CD 
CCEC 
CSC 

 

Bloque 2.Produción de textos orais: Expresión e interacción 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 
Competencias 
clave 

B2.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos 
monolóxicos que aborden descricións, narracións e explicacións breves e 
sinxelas sobre acontecementos, experiencias, condicións de vida e 
coñecementos diversos, con certa fluidez e pronuncia intelixible, 
utilizando conectores textuais e con dominio do vocabulario elemental, 
para lograr a finalidade da comunicación. 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a mayoría das veces ou 
intervén na lingua estranxeira, cunha pronuncia comprensible, e 
persevera no seu uso aínda que cometa erros e teña que pedir axuda 
ou aclaracións. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B2.2. Producir textos breves e comprensibles, tanto en conversa cara a 
cara como por teléfono ou por outros medios técnicos, nun rexistro 
neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se dea, se solicite e 
se intercambie información básica sobre temas de importancia na vida 
cotiá e asuntos coñecidos ou de interese persoal ou educativo propios da 
súa idade e do seu nivel escolar, e se xustifiquen brevemente e de xeito 
básico os motivos de determinadas acción e de plans sinxelos, aínda que 
ás veces haxa interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes as pausas 
e a reformulación para organizar o discurso e para seleccionar expresións 
e estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás veces que se lle repita 
o dito, e mesmo solicite axuda ao interlocutor para expresar 
adecuadamente o seu texto. 

PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira 
en diferentes situacións comunicativas, e manifesta interese e 
respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. Participar en conversas espontáneas relacionadas coas actividades 
de aula e en simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con 
diversos fins comunicativos, establecendo contacto soial en función da 
situación de comunicación, reformulando e rectificando se non se 
comprende, e pedindo aclaración se non entende algo. 

PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e 
con apoio visual (por exemplo, transparencias de PowerPoint), que lle 
permitan ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre aspectos 
concretos e sinxelos de temas do seu interese ou relacionados con 
seus estudos ou a súa ocupación, e responde a preguntas breves e 
sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.4. Utilizar estratexias de cooperación na interacción e no traballo con 
outras persoas, colaborando con elas na interacción, verificando a 
comprensión propia e das demais persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando activamente na 
realización das tarefas de comunicación. 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións 
cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e 
o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento), 
sempre que a persoa interlocutora coopere, falando amodo e con 
claridade, e repetindo ou reformulando. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e 
fórmulas básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves 
intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa o 
discurso para procurar expresións e articular palabras menos frecuentes. 

PLEB2.5. Participa en conversas informais cunha pronuncia 
comprensible cara a cara, por teléfono ou por outros medios técnicos 
nas que establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinión e puntos de vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute os 
pasos que hai que seguir para realizar unha actividade conxunta. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Intercambiar información ou responder a preguntas directas 
simples e breves, relativas a información persoal, hábitos, gustos, 
estudos, etc., en relación con ámbitos e temas inmediatos con que xa 
estea familiarizado. 

PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na interacción, verificando a 
comprensión propia e a das demais persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando activamente 
na realización das tarefas de comunicación, e manifesta interese e 
respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B2.7. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou ceder 
a quenda de palabra, aínda que se dependa en grande medida da 
actuación do interlocutor. 

PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi sinxela 
de carácter educativo ou ocupacional moi habitual e traballado 
previamente, intercambiando información suficiente e básica de 
carácter persoal e sobre hábitos, gustos ou estudos, preguntando 
sobre problemas prácticos e reaccionando de forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos 
clave se o necesita, e se o interlocutor coopera, falando amodo e con 
claridade, repetindo ou reformulando. 

CCL 
CD 
CCEC 
CSC 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 
Competencias 
clave 

B3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas (identificación do tema dun 
texto coa axuda de elementos textuais e non textuais, uso dos 
coñecementos previos sobre o tema, inferencia de significados polo 
contexto, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas 
que xa coñecen, etc.), para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto. 

PLEB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas de 
funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas 
de uso común e coñecidos, así como instrucións básicas e predicibles 
para a realización de actividades e normas de seguridade (por 
exemplo, manexo dun móbil ou prevención de riscos nunha 
excursión). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. Comprender mensaxes breves e sinxelas que conteñan instrucións, 
indicacións e información básica referida a necesidades inmediatas ou de 
carácter educativo ou ocupacional moi básico, de estrutura moi sinxela, 
especialmente se contan con apoio visual. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas propias da súa idade ou de internet, 
formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu 
interese, nos ámbitos persoal e educativo e ocupacional moi básico. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e os 
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte dixital, breves, sinxelos e ben estruturados, escritos nun rexistro 
informal ou estándar, que traten de asuntos cotiáns, temas coñecidos e 
previsibles de interese ou relevantes para os propios estudos, e que 
conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico de uso común e habitual. 

PLEB3.3. Entende información específica esencial en páxinas web e 
outros materiais de referencia ou consulta claramente estruturados 
e nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas redundantes sobre 
temas relativos a materias educativas, ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha 
cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B3.4. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e 
contextualizados, en situacións de comunicación significativas para a súa 
idade e o seu nivel escolar, coa axuda de elementos textuais e non 
textuais, sobre temas variados e outros relacionas con outras materias 
do currículo. 

PLEB3.4. Comprende correspondencia persoal en calquera formato e 
en rexistro estándar na que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si 
mesmo/a; se describan persoas, obxectos e lugares; se narren 
acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios; 
se expresen sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. Comprender a información esencial de correspondencia persoal 
moi breve e sinxela en calquera soporte, identificando o rexistro formal 
ou informal, o propósito e as fórmulas de relación social, e outras 
convencións básicas propias deste tipo de texto. 

PLEB3.5. Entende información básica de correspondencia formal na 
que se informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un curso de idiomas 
ou unha compra por internet). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude 
adecuados á idade, aos intereses e ao nivel escolar. 

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción 
adaptados para o seu nivel. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 
Competencias 
clave 

B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves 
e de estrutura simple, por exemplo, copiando formatos, fórmulas e 
modelos convencionais propios de cada tipo de texto, identificando as 
ideas pertinentes e necesarias, ou pondo unha idea principal en cada 
parágrafo. 

PLEB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue 
modelos de textos de características similares, planifica o texto, 
elabora un borrador, corrixe tanto a ortografía como a orde das ideas 
e das palabras, etc. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos 
e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese persoal, nun 
rexistro estándar ou informal, utilizando adecuadamente os recursos 
básicos de cohesión e de coherencia, e as convencións ortográficas 
básicas, os signos de puntuación máis comúns, cun control razoable de 
expresións e estruturas sinxelas, e un léxico de uso frecuente para a súa 
idade e o seu nivel escolar;habituais na redacción de textos en soporte 
electrónico. 

PLEB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre feitos moi coñecidos e 
habituais no ámbito educativo, describindo de xeito sinxelo 
situacións, persoas, obxectos e lugares. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B4.3. Describir de forma moi sinxela lugares, obxectos e persoas, e narrar 
de xeito lineal feitos e experiencias sinxelas, así como expor información 
básica e previamente preparada relacionada con temas cotiáns ou con 
materias do currículo. 

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e 
relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información persoal 
relativa a actividades diarias, intereses (deportes, música, etc,), gustos, 
etc. 

PLEB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte 
impreso e dixital, en situacións de comunicación reais ou simuladas, 
relacionados con actividades e situacións da vida cotiá, do seu 
interese persoal ou sobre temas de actualidade de especial relevancia 
e facilmente comprensibles para a súa idade, respectando as 
convencións e as normas de cortesía, tamén cando se utilizan as redes 
sociais. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con información, 
instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás 
e de inmediata necesidade. 

PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e 
mantén contacto social, real ou simulado (por exemplo, con 
amigos/as noutros países), se intercambia información básica sobre 
si mesmo, e a súa vila (por exemplo, descrición en termos moisinxelos 
de sucesos importantes e experiencias persoais; instrucións sinxelas, 
aceptación e ofrecemento de suxestións, como cancelar, confirmar 
ou modificar unha invitación ou uns plans), e se expresan opinións de 
xeito sinxelo. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte dixital, 
na que se dea información persoal básica e se expresen gustos, 
sentimentos e opinións. 

PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en 
soporte impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.7. Presentar os textos escritos de maneira coidada (con atención a 
marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e 
minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte impreso e dixital, 
adecuados aos fins funcionais e valorando a importancia da presentación 
nas comunicación escritas. 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 
Competencias 
clave 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se 
cometan erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan 
que solicitar repeticións. 

PLB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións 
nas actividades de aula, e na participación en simulacións con 
diversos fins comunicativos, facéndose comprender, producindo con 
suficiencia discriminativa trazos fonéticos significativos que 
distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.), e recoñecendo 
e producindo comprensiblemente patróns básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de palabras e frases. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as normas 
ortográficas básicas da palabra e da oración. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente para facer 
comprensible os textos, sen cometer erros moi básicos sobre as 
regularidades ortográficas máis relevantes. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. Incorporar á produción do texto oral e escrito os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a estruturas sociais, 
relacións interpersoais, patróns de actuación, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 

PLB5.3. Utiliza as convencións básicas propias da lingua estranxeira 
no desenvolvemento do proceso comunicativo (saúdos, rutinas para 
iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves para 
manter a atención, etc.). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas nos aspectos 
culturais visibles dos países onde se fala a lingua estranxeira e da propia 
cultura, e coas diversas culturas do resto do alumnado, de ser o caso, 
amosando curiosidade e respecto perante as diferenzas. 

PLB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos e 
visibles dos países nos que se fala a lingua estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas culturas, de ser o caso, do resto do 
alumnado, e evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en todas as 
linguas que coñece para establecer similitudes e diferenzas coa nova 
lingua e desenvolver una competencia comunicativa plurilingüe; apreciar 
a riqueza persoal e social que proporciona ser una persoa plurilingüe e 
valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse con 
compañeiros e compañeiras doutros países, como recurso de acceso á 
información e como instrumento de enriquecemento persoal, ao coñecer 
culturas e mandeiras de vivir diferentes. 

PLB5.5. Nas actividades de aula utiliza, para a comprensión e a 
elaboración de textos, o coñecemento adquirido noutras linguas 
sobre elementos morfolóxicos,sintácticos e discursivos, así como os 
procesos de realización das actividades lingüísticas de comprensión e 
produción. 

CL 
AA 
CEC 
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B5.6. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, 
utilizando, con suficiente dominio para o seu nivel escolar, os expoñentes 
máis comúns e básicos desas funcións e os patróns discursivos 
igualmente básicos de uso máis frecuente. 

PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando 
adecuadamente as estruturas morfosintácticas básicas para realizar 
as funcións comunicativas propias do seu nivel, e estratexias de 
comunicación e de redundancia do significado (imaxes, elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e partextuais). 

CL 
AA 
CEC 

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en 
situacións comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 

PLB5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos sinxelos propios do seu 
nivel educativo. 

CL 
AA 
CEC 

B5.8. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro 
docente, relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

PLEB5.8. Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

 
 



 

 

B. TIPOS DE PROBAS E VALORACIÓN 

Os alumnos de 2º de ESO deberán ser capaces de entender a avaliación como un medio de valoración 
continuada dos seus traballos nas destrezas e o dominio lingüístico. 

As probas faranse segundo un calendario de probas previo ás avaliacións e ao longo do trimestre.  

En cada avaliación ordinaria realizaranse varias probas orais e escritas para avaliar os diferentes 
aspectos traballados na aula. Ao longo do curso faranse probas de verbos irregulares e do libro de 
lectura. 

As probas que se farán por avaliación serán dos seguintes tipos ou categorías e faranse alomenos unha 
de cada por avaliación: 

1.- READING COMPREHENSION 

As novelas asignadas a 1º e 2º de ESO leranse na casa. O profesor poderá adicar algún tempo da clase 
para solventar dúbidas dos alumnos. Faranse exames para comprobar que os alumnos len as obras 
escollidas cada ano. 

Por outra banda, comenzarase a traballar na clase a comprensión lectora con textos de diferentes 
temas, practicando distintos tipos de resposta. 

2.- LISTENING COMPREHENSION. 

Exercicios de comprensión oral dun texto que se escoita, respostando sobre unhas preguntas, ou 
elección de resposta acertada (multiple choice) ou elexir verdadeiro/falso e correxilo (true/false). 
Valorarase especialmente a comprensión, aínda que a sintaxe e a expresión non sexan correctas. . 

3.- GRAMMAR/VOCABULARY 

Exercicios específicos de avaliación de contidos gramaticais e de vocabulario de diferentes tipos que 
os alumnos xa coñecen e practicaron durante o trimestre. 

4.- WRITING 

Irase introducindo gradualmente a destreza de “writing” na clase de inglés. Os alumnos comezarán 
coa produción de pequenos textos escritos que irán aumentando a dificultade a medida que progresan 
no ciclo. É fundamental neste campo a introdución dos conectores como ferramentas indispensables 
para facer un “writing”. 

5.- SPEAKING 

As prácticas orais faránse na clase con distintas actividades segundo as unidades e con os roleplays. 

A valoración das distintas partes dos exames será tal como se indica a continuación: 
 

READING / NOVEL 20 % 
LISTENING 20 % 
WRITING 10 % 
GRAMMAR & VOCABULARY 40 % 
SPEAKING 10 % 
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CÁLCULO DA NOTA 

Na 1ª, 2ª e 3ª avaliacións, a cualificación redondearase ao díxito superior a partir do 0,75, sempre e 
cando o alumnado tivese todo entregado en tempo e forma e non deixase ningunha parte do exame 
en branco ou practicamente en branco. É dicir, se un alumno obtén unha media de exames de 7,6, a 
súa nota nesa avaliación será un 7; mentres que se obtén unha media de 7,8, a súa nota sería un 8. 

Todos os exercicios, redaccións e outros traballos, servirán para que o alumnado mellore o seu 
rendemento. 

AVALIACIÓN ORDINARIA (principios de xuño) 

a. Obterán a cualificación de APTOS os alumnos que teñan aprobadas as distintas avaliacións 
parciais. 

b. Tamén a obterán os que teñan unha evolución positiva na súa aprendizaxe e superen a terceira 
avaliación, ao ser a materia de inglés unha materia de contidos progresivos. 

c. O alumnado que suspenda a 3ª avaliación e, polo tanto, teña suspensa a materia, poderá 
presentarse a unha proba final que constará de dous bloques: 1 Gramática e Vocabulario (50% 
da nota) e 2 Expresión Escrita e Comprensión Escrita (50% da nota). 

No capítulo III, artigo 8 da Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de 
avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de 
bacharelato no sistema educativo de Galicia, establécese que, na educación secundaria obrigatoria: 

8. O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a 
actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Nese sentido, para o alumnado 
que teña materias ou ámbitos con partes sen superar logo de realizada a terceira avaliación 
parcial, o equipo docente realizará un breve informe de avaliación individualizado que debe 
servir de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. A cualificación 
definitiva das materias ou dos ámbitos farase efectiva na avaliación final de curso. 

Tendo isto en conta, o departamento de inglés, entre o 6 e o 23 de xuño, realizará actividades que 
servirán para reforzar os coñecementos tanto daquel alumnado que superase o curso con 
normalidade, coma do que non conseguise aprobar. 

• No caso do alumnado coa materia xa aprobada, o traballo feito durante este período contará 
un 5% da súa nota final ordinaria. O profesorado poderá formular diferentes tipos de 
actividades e probas. 

• No caso do alumnado coa materia suspensa, realizarase unha proba final global que incluirá 
as destrezas de gramática, vocabulario, comprensión e expresión escrita. De superar esta 
proba, considerarase que se superou a materia. 

CUALIFICACIÓN FINAL (finais de xuño) 

• O cálculo da nota final dos alumnos que aprobaron a terceira avaliación será calculada 
sumando a media das tres avaliacións (95% da nota) e a nota obtida no Período 6-23 xuño 
(5%). Neste caso teranse en conta as décimas das notas das avaliacións e redondearase a 
partir do 0,5. É dicir, un alumno cun 5,6 calculado segundo as porcentaxes de cada avaliación, 
levará un 6 no boletín. 
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CRITERIOS ADICIONAIS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

a. No caso de existir evidencia de que un alumno copiara un exame total ou parcialmente, a proba 
quedará invalidada cunha puntuación de “0”. 

b. O alumno/a deberá ser o autor das tarefas encomendadas. No caso de existir evidencia de que un 
alumno presenta traballos feitos total ou parcialmente por terceiras persoas ou tarefas plaxiadas, 
a tarefa quedará invalidada cunha puntuación de “0” e o alumno perderá a puntuación que tiver 
asignada. 

c. A asistencia dos alumnos ás probas sinaladas e datadas é obrigatoria e só se repetirán en caso de 
enfermidade, falecemento dun familiar de 1º ou 2º grao ou deber inescusable de carácter xudicial. 
Todas estas circunstancias deberán estar debidamente documentadas. 

 

C. CONTIDOS MÍNIMOS 

Os contidos que conforman esta materia e este curso, agrupáronse en: comprensión e produción 
(expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e conciencia plurilingüe 
e intercultural. Estes cinco bloques, relacionados cos dous centros de atención específicos: a linguaxe 
oral e a linguaxe escrita, recollen os elementos constitutivos do sistema lingüístico, o seu 
funcionamento e relacións e a dimensión social e cultural da lingua estranxeira. 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: 
• Uso do contexto verbal e non verbal e dos coñecementos previos sobre a situación (quen 

fala a quen, con que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado 
baseadas no contexto. 

• Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema. 
• Identificación de palabras clave. 
• Adaptación da escoita á súa finalidade (global e/ou específica). 
• Identificación dos recursos lingüísticos ou temáticos adquiridos. 
• Inferencia do significado probable das palabras ou das frases que descoñece. 

B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa. 

B1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, reescoitando o texto gravado ou solicitando 
repetición ou reformulacións do dito. 

 
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
 

B2.1. Estratexias de produción: 

Planificación 
• Identificación do contexto, do destinatario e da finalidade da produción ou da interacción. 
• Adecuación do texto ó destinatario, ó contexto e ó canal, escollendo os expoñentes 

lingüísticos necesarios para lograr a intención comunicativa. 
• Percepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais e a súa 
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estrutura básica. 
 

Execución 
• Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción, e 

elementos lingüísticos previamente asimilados e memorizados. 
• Expresión da mensaxe con claridade e coherencia básica, estruturándoo adecuadamente e 

axustándose, no seu caso, ós modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto traballados na 
clase previamente. 

• Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou da mensaxe (facer 
concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos 
lingüísticos dispo-ñibles. 

• Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos: 

 
Lingüísticos: 

o Modificación de palabras de significado parecido. 
o Definición ou paráfrasis dun término ou unha expresión. 

 
Paralingüísticos: 

o Petición de axuda ou clarificación. 
o Sinalización de obxectos, usos deícticos ou realización de accións que aclaren o 

significado. 
o Uso da linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións faciais, 

posturas, e contacto visual ou corporal). 
o Uso de elementos cuasiléxicos (hum, puah, etc.) de valor comunicativo. 
o Uso dos elementos prosódicos sinxelos (pausas, ritmo e entonación) como 

substitutos dos marcadores discursivos para indicarlle ó destinatario ou oínte as 
partes do discurso que deben ser cointerpretadas. 

B2.2. Actitud de respeto cara si mesmo/a e cara as demais persoas, para comprender e facerse 
comprender. 

B2.3. Rutinas ou modelos elementais de interacción segundo o tipo de situación de comunicación: 
chegada e saída do centro, conversación telefónica, compra-venta, e outras igualmente cotiás e 
básicas. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Estratexias de comprensión: 
• Movilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema, a partir da información 

superficial: imaxes, organización na páxina, títulos de cabecera, etc. 
• Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en superficie ou oceánica, 

selectiva, intensiva ou extensiva). 
• Identificación do tipo textual básico (narrativo, descritivo ou explicativo), adaptando a 

comprensión a él. 
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• Distinción de tipos de comprensión necesarios para a realización da tarefa (sentido xeral, 
información esencial e puntos principais). 

• Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 
• Inferencia e plantexamiento de hipótesis sobre significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e paratextuais. 
• Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

B3.2. Uso de técnicas como subliñar ou tomar notas para lograr unha mellor comprensión do 
contido e da estrutura do texto. 

 
Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

B4.1. Estratexias de produción: 
 

Planificación 
• Movilización e coordinación das propias competencias xerais e comunicativas a fin de 

realizar eficazmente a tarefa (repasar o que se sabe sobre o tema, o que se pode ou se 
quere decir, etc.). 

• Localización e uso adecuados de recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou 
dunha gramática, obtención de axuda, etc.). 

• Uso de elementos coñecidos leídos nun texto escrito para elaborar os propios textos. 
 

Execución 
• Elaboración dun borrador seguindo textos modelo. 
• Estruturación do contido do texto. 
• Organización do texto en parágrafos abordando en cada un unha idea principal, 

conformando entre todos o seu significado ou a idea global. 
• Expresión da mensaxe con claridade axustándose ós modelos e ás fórmulas de cada tipo de 

texto. 
• Reaxuste da tarefa (emprender unha versión más modesta de ésta) ou da mensaxe (facer 

concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos 
dispoñibles. 

• Recurso ós coñecementos previos (utilizar frases feitas e locucións, do tipo “agora volvo”, 
“xa nos veremos”, etc.). 

 

 
Revisión: 
• Identificación de problemas, erros e repeticións. 
• Atención ás convencións ortográficas e ós signos de puntuación. 
• Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño da letra, etc.). 

 
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 
• Pronuncia dos sons /e/, /u:/ e /ai / 
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• Pronuncia do son /s/ 
• Pronuncia dos sons / ʊ/, /ɔː/ e /eɪ/ 
• Pronuncia de “stressed e unstressed was” 
• Pronuncia de “will” 
• Pronuncia de “er” átono en comparatives 
• Acentuación en frases con “be going to” 
• Pronuncia de contraccións 
• Pronuncia dos verbos regulares no presente e pasado simple 

 

B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
• Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 
• Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos suspensivos, 

parénteses e comiñas. 

B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
• Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas e normas de cortesía propias da súa 

idade e de rexistros informal e estándar, e da linguaxe non verbal elemental na cultura 
estranxeira. 

• Acercamento a algúns aspectos culturais visibles: hábitos, horarios, actividades ou 
celebracións; condicións de vida (vivienda e contexto); relacións interpersoais (familiares, 
de amizade ou escolares); música, comida, lecer, deportes, comportamentos proxémicos, 
lugares, etc.; e costumes, valores e actitudes máis evidentes sobre aspectos propios da súa 
idade, a través de producións multimedia e de manifestacións artísticas dos países onde se 
fale a lingua estranxeira. 

• Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas elementais e máis significativas no 
costumes cotiáns e no uso das formas básicas de relación social entre os países onde se fala 
a lingua estranxeira e o noso. 

• Actitud receptiva e respetuosa cara as persoas, os países e as comunidades lingüísticas que 
falan outra lingua e teñen unha cultura diferente á propia. 

B5.4. Plurilingüismo: 
• Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que coñece para mellorar a súa 

aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada. 
• Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valorando positivamente as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

B5.5. Funcións comunicativas: 
• Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais básicas propias da súa idade. 
• Descrición de calidades físicas e abstractas básicas de persoas, obxectos, lugares e 

actividades. 
• Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión básica de sucesos futuros. 
• Petición e oferta de información, indicacións, expresión sinxela de opinións e advertencias. 
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• Expresión do coñecemento, a certeza e a dúbida. 
• Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a 

prohibición. 
• Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción, a esperanza, a 

confianza e a sorpresa, e os seus contrarios. 
• Formulación de suxestións e desexos, e expresión básica de condicións e hipóteses. 
• Establecemento e mantemento básicos da comunicación e a organización elemental do 

discurso. 

B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 
- Roupa 
- Materias  
- Membros da familia 
- Uso do posesivo ‘s / s’ 
- Xéneros cinematográficos 
- Tipos de programas de televisión 
- Actividades ao aire libre 
- Sentimentos 
- Viaxes 
- Desastres naturais 
- Adxectivos descritivos 
- Verbos de movemento 

- Diñeiro 
- Equipamento informático 
- Empregos 
- Problemas de saúde e primeiros 

auxilios 
- Eventos vitais 
- Materiais e colectores 
- Instrumentos musicais 
- Animais en perigo 
- Xogos 
- Lugares para visitar 

B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada idioma: 
 

- “To be e have got” 
- Pronombres persoais e adxectivos posesivos 
- Presente simple en afirmativa, interrogativa e 
negativa + adverbios de frecuencia e outras 
expresións relacionadas co presente simple 
(usually, once a month. …) 
- Partículas interrogativas (what, where, who …) 
- “There is, there are” con nomes contables e 
incontables 
- Presente continuo en afirmativa, interrogativa 
e negativa + expresións relacionadas co mesmo 
(now, at the moment,…) 
- Pasado simple (afirmativa, interrogativa e 
negativa) de verbos regulares e irregulares, e 
expresións temporais 
- Pasado simple de “ to be” 
 

- Verbos modais e as súas características: “can”, 
“must”, “mustn’t, “should”, “could”-usos dos 
mesmos 
- Pasado continuo (afirmativa, interrogativa e 
negativa). Contraste co pasado simple 
- Usos das conxuncións “when” / “while” 
- Usos de “and”, “but”, “because” 
- Conectores de tempo 
- Grados de comparación dos adxectivos: 
comparativo e superlativo (-er / more …tan, -est, 
the most...) 
- Expresións de cantidade :( much, many, a lot 
of,some, any…) 
- Futuro con “be going to” 
- Futuro con “will” y “won’t” 
-“Present perfect” con “ever” and “never” 
- Verbos irregulares 

 
*A todo isto haberá que engadir o estudado en 1º de ESO 
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D. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE 
MATERIAS PENDENTES 

Tendo en conta que o inglés é unha materia na que debe procederse de acordo ca continuidade de 
conocimentos adquiridos, este departamento toma as seguintes decisións: 

Os alumnos de ESO recuperarán a materia do curso anterior sempre que aproben as dúas primeiras 
avaliacións do ano en curso. No caso de que isto non suceda, terán un exame global final no mes de 
maio, na data indicada pola Xefatura de Estudos. 

Este exame de alumnos pendentes constará dos seguintes apartados: 

READING & WRITING 50 % 
GRAMMAR & VOCABULARY 50 % 

 

Os materiais curriculares serán en todos os cursos os textos vixentes o curso anterior, neste caso All 
Clear 1. Non se farán probas das lecturas nin de listening. 

CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS IMPRESCINDIBLES DE 1º ESO 

GRAMÁTICA VOCABULARIO 
- Uso do posesivo ‘s/ s’, to be e have got (presente e pasado) 
- Presente simple + adverbios de frecuencia e outras expresións  
- Presente continuo + expresións  
- Pronomes persoais 
- Adxectivos posesivos e interrogativos 
- Love, like, hate + ing 
- Pronomes suxeito e obxecto 
- There is/ there are, there was/ there were (con contables e 

incontables; afirmativa, negativa, interrogativa e respostas curtas) 
- Preposicións 
- Expresión da cantidade 
- Verbo can/ can’t 
- Adverbios de modo 
- Pasado simple de verbos regulares e irregulares + expresións 

temporais 
- Partículas interrogativas (what, where, who...) 
- Be going to 
- Must/ mustn’t 
- Usos de and, but, because, also, so... 

- Países e nacionalidades 
- Membros da familia 
- Partes do corpo 
- Adxectivos de descrición física 
- Palabras sobre a comida 
- Actividades de tempo libre 
- Lugares na cidade 
- Rutinas cotiás 
- Material escolar 
- Deportes 
- Adxectivos de opinión 
- Habitacións e mobles 
- Enxoval do fogar 
- Medios de transporte 
- Palabras relacionadas con viaxar 
- Roupa 
- Tempo atmosférico e estacións 

COMPRENSIÓN ESCRITA EXPRESIÓN ESCRITA 
- Blogs 
- Descricións 
- Tests 
- Anuncios 
- Guías turísticas 
- Artigos 

- Ensaios 
- Correos electrónicos 
- Recensións 
- Narracións 
- Conversas 
- Páxinas web. 

- Descricións 
- Correos electrónicos 
- Narracións. 

 
A información sobre as probas de pendentes e as datas das probas de recuperación publicaranse na 
páxina web do centro e no Taboleiro preparado a tal efecto. É responsabilidade do alumnado 
informarse das datas e lugares das probas. 



 

193 
 

2.6. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan 
adoptar como consecuencia dos seus resultados 

Segundo a lexislación, ao longo do mes de setembro farase unha avaliación inicial do alumnado de 2º 
ESO. Para iso, se fará unha proba de diagnóstico na que se avaliarán contidos (vocabulario e 
gramática). Esta proba incluirá actividades para avaliar as habilidades orais (listening and speaking) do 
alumnado así como unha proba de writing e reading. 

Os nenos e nenas que chegan a 2º ESO forman un conxunto moi hetereoxéneo, de aí que a avaliación 
inicial resulte imprescindible para detectar todos aqueles casos con necesidades especiais. 

Unha vez realizada a proba, o profesorado saberá o punto de partida de cada alumno e se é necesario 
adoptará medidas de reforzo para que o alumnado acade os obxectivos do curso. 

2.7. Medidas de atención á diversidade 

A. ACTIVIDADES DE REFORZO E AMPLIACIÓN 

As actividades de reforzo e ampliación permiten darlles unha atención individualizada aos alumnos, 
segundo as súas necesidades e o seu ritmo de aprendizaxe. En cada unidade están incluídas 
actividades que dan resposta ás diversas situacións que se suscitan na aula: actividades de reforzo, 
consolidación e ampliación para os alumnos . 

• De reforzo 

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

O profesor ou profesora decidirá se sería conveniente reducir o número de sesións dedicadas a realizar 
algunhas destas actividades co fin de realizar outras distintas que axuden ao desenvolvemento dunha 
determinada destreza lingüística. 

A diversidade de exercicios e actividades utilizados nos materiais posibilita que todos os alumnos/as 
poidan encontrar algún que estea de acordo co seu estilo e ritmo de aprendizaxe. Certo tipo de 
actividade é deliberadamente máis sinxelo, de tal maneira que todos os alumnos/as sexan capaces de 
levar a cabo a actividade con éxito. Ser capaces de levar a cabo con éxito pequenas actividades, como 
copiar listas de palabras, constitúe un factor importante para os alumnos de asimilación máis lenta, 
ao contribuír de xeito importante a aumentar a confianza en si mesmos como aprendices de linguas 
estranxeiras. 

• De ampliación 

Segundo se considere oportuno, e conforme aos criterios do profesor, pode dedicarse algunha sesión 
a actividades específicas de ampliación, as cales serán organizadas segundo o seu criterio, 
dependendo das necesidades educativas dos alumnos e dos diferentes ritmos de aprendizaxe. 
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Actividades específicas de reforzo e ampliación  
• Cumulative Grammar text para realizar unha práctica máis ambiciosa da gramática. 
• Revision and Extension no Workbook. (Teacher’s Resource File): cada unidade inclúe dúas 

worksheets de c onsolidación e dúas worksheets de ampliación, co fin de repasar e practicar 
todo o vocabulario e a gramática do Student’s Book. 

• Tests: en tres niveles: basic, standard e extra. 
• My Progress para animar aos estudantes a medir o seu progreso coa gramática da unidade. 
• Student’s Dixital Material para extra práctica e o Markbook. 

A. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

O alumnado con necesidades educativas especiais traballarase con adaptacións curriculares en 
colaboración co Departamento de Orientación. 

 

Criterios e procedementos previstos para realizar las adaptacións curriculares apropiadas para os 
alumnos con necesidades educativas especiais 
 

As adaptacións centraranse en: 

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe 

2. Apoio dentro da aula por mestres especialistas, persoal complementario ou outro persoal. 

3. Metodoloxía máis personalizada. 

4. Accesibilidade dos elementos do currículo para o alumnado con necesidades educativas 
especiais. 

5. Reforzar as técnicas de aprendizaxe. 

6. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes. 

7. Adaptacións curriculares significativas dos elementos do currículo. 

8. Aumentar a atención orientadora. 

9. Atención educativa ó alumnado por situacións personais de hospitalización ou de 
convalecencia domiciliaria. 

10. Enriquecemento curricular. 

11. Avaliacións adaptadas ás necesidades destes alumnos. 
 
Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: facilitaranse contidos e materiais de extensión 
adecuados as necesidades destes alumnos para permitir alcanzar o máximo do seu potencial. 

Para os alumnos con integración tardía no sistema educativo: adoptaranse as medidas de reforzo 
necesarias para facilitar a súa integración escolar e a recuperación de seu desfase para que lles permita 
continuar cos seus estudos con aproveitamento. 

Para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: se adoptarán tanto medidas de 
escolarización como de atención. Para os alumnos con discapacidade, se tomarán medidas de 
flexibilización e alternativas metodoloxicas. Para os alumnos con dificultades de aprendizaxe graves, 
se priorizarán os contidos de procedementos e actitudes, buscando a integración social, ante a 
imposibilidade de alcanzar un progreso suficiente nos contidos conceptuais. Hai que insistir nos 
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contidos instrumentais ou en materiais considerados como tales. 

A existencia de desdobres tamén axuda aos alumnos na súa comprensión e expresión oral. O feito de 
ter menos alumnos na aula amplía a posibilidade de participación de todos, sobre todo de aqueles con 
máis dificultades. Este ano contamos tamén contamos con unha auxiliar de conversa. 

2.8. Elementos transversais 

VALORES E ACTITUDES 

• Educación e respecto na lingua estranxeira.  
• Esforzo co vocabulario e estruturas novos. 
• Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe, 

etc.  
• Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira. 
• Escoita atenta e mostrando seguridade. 
• Uso da lingua estranxeira na clase. 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS NO PROXECTO ALL CLEAR 2 

Os temas transversais que poden aparecer en diversas partes do currículo, non están unicamente 
relacionados co “saber sobre” senón tamén co “saber como comportarse” na sociedade. 

 

 

 

 

Unidade ALL CLEAR 2 

1 
Educación para o ocio: A importancia de distintas actividades de lecer como ir ao cine con amigos. 
Educación moral e cívica: A importancia de mostrar respecto polas preferencias dos demais.  

2 
Educación moral e cívica: Mostrar interese no desenvolvemento persoal e cívico. 
Educación ambiental: A importancia de respectar o medioambiente nas actividades na natureza. 

3 
Educación para a tolerancia: Ser consciente de que moitos dos alimentos que consumimos veñen 
doutros países. 
Educación ambiental: Mostrar respecto pola natureza para evitar desastres naturais. 

4 
Educación para a Tolerancia: A importancia de respectar as distintas manifestacións culturais no 
mundo. 
Educación para o lecer: A importancia dos castelos e as lendas. 

5 
Educación para a Tolerancia: A importancia de mostrar interese sobre as tendas caritativas. 
Educación para o consumo: a importancia de gastar e prestar diñeiro. 

6 
Educación para a Saúde: A importancia dos problemas de saúde e dos primeiros auxilios. 
Educación ambiental: A importancia das fontes de auga no mundo. 

7 
Educación Moral e Cívica: A importancia de facer plans de futuro. 
Educación para o lecer: a importancia da música. 

8 
Educación ambiental: Mostrar respecto polos animais en vías de extinción. 
Educación Viaria: A importancia de dar boas direccións. 

9 
Educación para o lecer: A importancia das vacacións. 
Educación ambiental: Mostrar respecto polas praias. 
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CONTIDOS INTER-CURRICULARES 

CLIL significa Content and Language Integrated Learning. Un dos obxectivos de All Clear é 
interrelacionar a aprendizaxe do inglés co doutras materias de Secundaria. 
 

2.9. Actividades complementarias e extraescolares 

Dada a situación de incerteza sanitaria na que nos atopamos, o Departamento de inglés decidiu 
suprimir todas as súas actividades complementarias e extraescolares. 

2.10. Plan TIC 

Os nosos alumnos viven nun mundo no que o uso das Tics están a cambiar a maneira de comunicarnos. 
Na nosa materia son un instrumento para axudar a que o alumnado desenvolva a súa competencia 
lingüística. 

O noso centro conta dende o curso 2010-2011 con aulas Abalar, en 1º e 2º de ESO. No ano pasado 
tivo lugar a súa ampliación ós restantes cursos de ESO. Contamos cunha aula de Idiomas con 
ordenadores para os alumnos, ordenador do profesor e canón. 

É moi importante para esta materia o bo funcionamento das tecnoloxías xa que a maioría das 
editoriais traballan con materiais dixitais. 

Dentro da programación aparecen puntos específicos cunha serie de actividades nas que podemos 
utilizar as Tics. 

USO DO TIC NO PROXECTO ALL CLEAR  

Unit ALL CLEAR 2 

1 Ciencias sociais: Cultura popular, aprendendo sobre televisión e cine. 

2 Ciencias sociais: Cidadanía e desenvolvemento persoal, actividades no exterior. 

3 
Historia: orixes dos distintos tipos de comida. 
Xeografía: desastres naturais. 
Lingua: convencións para escribir unha biografía. 

4 
Historia: A Raíña Boudicca. 
Lingua e literatura: convencións para escribir un texto narrativo. 

5 
Matemáticas: matemáticas do aforro. 
TIC: equipamento informático. 
Lingua e literatura; convencións para escribir unha descrición. 

6 
Xeografía: fontes de auga no mundo. 
Bioloxía: diferentes condicións médicas. 
Lingua e literatura: convencións para describir a alguén a quen admires. 

7 
Xeografía: demografía. 
Arte: instrumentos musicais e a música nas escolas. 

8 
Xeografía: correntes oceánicas. 
Ciencias: animais en perigo de extinción. 
Lingua e literatura: convencións para escribir un texto para un concurso. 

9 
Historia: historia dos xogos de taboleiro. 
Xeografía: praias británicas. 
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All Clear 2 promove o uso das novas tecnoloxías de numerosas maneiras, a Dixital Competence 
Worksheets ensinan a alumnos e profesores a usar ferramentas gratuítas da web, por exemplo os 
proxectos sobre avatares, podcasts e biografías online. Cada Worksheet vén con instrucións para o 
profesor que lles dá unha completa información para o seu uso. 

O Dixital Resource Centre facilita solucións dixitais de aprendizaxe 

 Os profesores poden descargar o Teacher’s Presentation Kit ( Teacher’s Resource File, Culture 
Watch website. 

 Os alumnos teñen acceso ao Student’s Dixital Material, e poden descargarse os ficheiros de 
audio do Workbook, así como recursos adicionais como a Macmillan Secondary Student’s 
Website, o Macmillan Dictionary Online.  

 Curso dixital  
O curso digital está dispoñible en versións para o profesor e para o alumno, proporcionando 
solucións dixitais personalizadas adecuadas ás distintas tecnoloxías habilitadas nas contornas 
de aprendizaxe. É un curso dixital compatible con todos os dispositivos electrónicos, incluídas 
as lousas interactivas. 

2.11. Plan lector  

O Departamento de Inglés dende hai anos –antes de aparecer formalmente o Plan Lector- potencia e 
fomenta a lectura. Contamos cunha serie de lecturas obrigatorias en tódolos niveis . 

Ademais, nas aulas utilizánse as lecturas dos libros de texto, workbook e outros materiais para realizar 
actividades de comprensión lectora. 

Os alumnos poden dispoñer doutros libros de lectura que hai no departamento. 

2.12. Accións de contribución ao plan de convivencia 

Os profesores do Departamento de Inglés colaboran coas directrices que aparecen no Plan de 
Convivencia do centro. Entre outras, contemplanse as seguintes: 

- Informar sobre as normas corretas de comportamento e respecto. 
- Detectar calquera proceso de acoso e comportamentos discriminatorios. 
- Favorecer o respecto e colaboración ó facer traballo individual ou de grupo. 
- Facer respectar e coidar o material e mobiliario. 
- Favorecer a comunicación entre profesores, titores e pais. 
- Falar co Departamento de Orientación cando se considere necesario.  
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2. PROGRAMACIÓN DE 4º DE ESO 

4.1. Relación de estándares de aprendizaxe avaliables que forman parte dos perfís 
competenciais 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso de comprensión, axustándoo ás necesidades da 
tarefa (de comprensión global, selectiva ou detallada), mellorándoo se é o caso (sacando 
conclusións sobre a actitude do falante e sobre o contido, baseándose na entoación e na 
velocidade da fala), deducindo intencións a partir do volume da voz do falante, facendo 
anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.), e intuíndo o que non se comprende 
e o que non se coñece mediante os propios coñecementos e as propias experiencias. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas principais e información relevante en 
presentacións ou charlas ben estruturadas e de exposición clara sobre temas coñecidos ou 
do seu interese relacionados co ámbito educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre un 
tema educativo ou de divulgación científica, ou unha charla sobre a formación profesional 
noutros países). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.3. Identifica a idea principal e aspectos significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cando hai apoio visual que complementa o discurso, así como o 
esencial de anuncios publicitarios, series e películas ben estruturados e articulados con 
claridade, nunha variedade estándar da lingua, e cando as imaxes facilitan a comprensión. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 PLEB1.4. Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes gravadas ou de 
viva voz, claramente articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou outra información, 
mesmo de tipo técnico (por exemplo, en contestadores automáticos, ou sobre como realizar 
un experimento na clase, ou como utilizar unha máquina ou un dispositivo no ámbito 
ocupacional). 

 CCL 

 CSC 

 PLEB1.5. Identifica as ideas principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou informal 
de certa duración entre dous ou máis interlocutores que ten lugar na súa presenza e na que 
se tratan temas coñecidos ou de carácter xeral ou cotián, cando o discurso está articulado 
con claridade e nunha variedade estándar da lingua. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.6. Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, 
en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, transportes, centros docente e lugares de traballo) 
ou menos habituais (por exemplo, nunha farmacia, un hospital, nunha comisaría ou nun 
organismo público), se pode pedir confirmación dalgúns detalles. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB1.7. Comprende, nunha conversa formal, ou entrevista na que participa (por exemplo, 
en centros de estudos ou de traballo), información relevante e detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades educativas ou ocupacionais de carácter habitual e predicible, 
sempre que poida pedir que se lle repita, ou que se reformule, aclare ou elabore, algo do que 
se lle dixo. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal na que participa, explicacións ou 
xustificacións de puntos de vista e opinións sobre diversos asuntos de interese persoal, 
cotiáns ou menos habituais, así como a formulación de hipóteses, a expresión de sentimentos 
e a descrición de aspectos abstractos de temas (por exemplo, a música, o cine, a literatura ou 
os temas de actualidade). 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos para entender e facerse entender, como a utilización de 
expresións memorizadas ou fixas (para pedir que lle falen máis a modo, que lle repitan ou 
que lle aclaren) e o uso de exemplos e definicións, ou de aspectos paralingüísticos como os 
acenos, a entoación, etc. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría das veces interactúa ou intervén na lingua 
estranxeira de xeito claro e comprensible, e persevera no seu uso cunha actitude positiva, 
aínda que cometa erros e teña que pedir axuda ou aclaracións, manifestando interese e 
respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio 
visual (por exemplo, PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas educativos ou 
ocupacionais do seu interese, organizando a información básica de maneira coherente, 
explicando as ideas principais brevemente e con claridade, e respondendo a preguntas 
sinxelas de oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade media. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais que poden 
xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países por motivos persoais, educativos ou 
ocupacionais (transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar atención, información, axuda ou explicacións, e 
facer unha reclamación ou unha xestión formal de maneira sinxela pero correcta e adecuada 
ao contexto. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB2.5. Participa adecuadamente en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que intercambia 
información e se expresa e xustifica brevemente opinións e puntos de vista; narra e describe 
de forma coherente feitos ocorridos no pasado ou plans de futuro reais ou inventados; 
formula hipóteses; fai suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións con certo detalle; 
expresa e xustifica sentimentos, e describe aspectos concretos e abstractos de temas como, 
por exemplo, a música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB2.6. Toma parte en conversas formais, entrevistas e reunións de carácter educativo ou 
ocupacional, sobre temas habituais nestes contextos, intercambiando información pertinente 
sobre feitos concretos, pedindo e dando instrucións ou solucións a problemas prácticos, 
expondo os seus puntos de vista de maneira sinxela e con claridade, e razoando e explicando 
brevemente e de maneira coherente as súas accións, as súas opinións e os seus plans. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 PLEB3.1. Nas actividades de lectura da aula, explica como sabe inferir significados a partir do 
seu coñecemento do mundo, do coñecemento doutros idiomas, do contexto lingüístico, dos 
apoios visuais (imaxes, tipografía, deseño, etc.), así como das características do medio en que 
aparece impresa a información (carteis, folletos, revistas, xornais, páxinas web, etc.). 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB3.2. Procura e entende información específica de carácter concreto en páxinas web e 
outros materiais de referencia ou consulta claramente estruturados (por exemplo, 
enciclopedias, dicionarios, monografías, presentacións) sobre temas relativos a materias 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
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educativas ou asuntos ocupacionais relacionados coa súa especialidade ou cos seus intereses, 
e analiza a información tendo en conta varios criterios (autoría, fiabilidade da páxina que o 
publica, datas, etc.) que axuden a avaliar a credibilidade do material. 

 CCEC 
 CD 

 PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os puntos principais e información relevante de anuncios e 
comunicacións de carácter público, institucional ou corporativo e claramente estruturados, 
relacionados con asuntos do seu interese persoal, educativo ou ocupacional (por exemplo, 
sobre lecer, cursos, bolsas e ofertas de traballo). 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB3.4. Localiza con facilidade información específica de carácter concreto en textos 
xornalísticos en calquera soporte, ben estruturados e de extensión media, tales como noticias 
glosadas; recoñece ideas significativas de artigos divulgativos sinxelos, e identifica as 
conclusións principais en textos de carácter claramente argumentativo, sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen con certo detalle feitos e experiencias, impresións e sentimentos, 
onde se narran feitos e experiencias, reais ou imaxinarios, e se intercambian información, 
ideas e opinións sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas xerais, coñecidos 
ou do seu interese. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos electrónicos de carácter formal, 
oficial ou institucional, como para poder reaccionar en consecuencia (por exemplo, se se lle 
solicitan documentos para unha estadía de estudos no estranxeiro). 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB3.7. Identifica información relevante en instrucións detalladas sobre o uso de aparellos, 
dispositivos ou programas informáticos, e sobre a realización de actividades e normas de 
seguridade ou de convivencia (por exemplo, nun evento cultural, nunha residencia de 
estudantes ou nun contexto ocupacional). 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais e os detalles máis relevantes de textos de ficción e 
textos literarios contemporáneos breves, ben estruturados e nunha variante estándar da 
lingua, nos que o argumento é lineal e se pode seguir sen dificultade, e os personaxes e as 
súas relacións se describen de maneira clara e sinxela. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 
 
Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 PLEB4.1. Escribe, nun formato convencional, informes breves e sinxelos nos que dá 
información esencial sobre un tema educativo ou ocupacional, ou menos habitual (por 
exemplo, un accidente), describindo brevemente situacións, persoas, obxectos e lugares; 
narrando acontecementos nunha clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela os 
motivos de certas accións. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 

 PLEB4.2. Escribe correspondencia formal básica, dirixida a institucións públicas ou privadas 
ou entidades comerciais, fundamentalmente destinada a pedir ou dar información, solicitar 
un servizo ou realizar unha reclamación ou outra xestión sinxela, respectando as convencións 
formais e as normas de cortesía usuais neste tipo de textos. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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 CD 

 PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera soporte, nos 
que solicita e se transmite información e opinións sinxelas e nos que resalta os aspectos que 
lle resultan importantes (por exemplo, nunha páxina web ou unha revista xuvenís, ou 
dirixidos a un profesor ou a unha profesora), respectando as convencións e as normas de 
cortesía. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB4.4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats nos que describe 
experiencias, impresións e sentimentos; narra de forma lineal e coherente feitos relacionados 
co seu ámbito de interese, actividades e experiencias pasadas (por exemplo, sobre unha 
viaxe, as súas mellores vacacións, un acontecemento importante, un libro ou unha película), 
ou feitos imaxinarios, e intercambia información e ideas sobre temas concretos, sinalando os 
aspectos que lle parecen importantes, e xustificando brevemente as súas opinións sobre eles. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB4.5. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral 
(por exemplo, para facerse membro dunha asociación ou para solicitar unha bolsa). 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CD 

 PLEB4.6. Escribe o seu currículo en formato electrónico, seguindo, por exemplo, o modelo 
Europass. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e apuntamentos con información sinxela e relevante sobre 
asuntos habituais e aspectos concretos nos ámbitos persoal, educativo e ocupacional, dentro 
da súa especialidade ou área de interese. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 

 PLEB4.8. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

 CCL 
 CAA 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación clara, aceptable e comprensible, e utiliza 
adecuadamente os esquemas fonolóxicos básicos, aínda que teña que repetir algunha vez por 
solicitude das persoas interlocutoras. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB5.2. Produce textos escritos en diferentes soportes, sen erros ortográficos e de 
puntuación que impidan a comprensión, e utiliza o corrector informático para detectar e 
corrixir erros tipográficos e ortográficos. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais que poden 
xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países por motivos persoais, educativos ou 
ocupacionais (transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar atención, información, axuda ou explicacións, e 
facer unha reclamación ou unha xestión formal de xeito sinxelo, pero correcta e adecuada ao 
contexto. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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 PLEB5.4. Recoñece os elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua 
estranxeira, e establece relación entre aspectos da cultura propia e da cultura meta para 
cumprir, de ser o caso, o papel de intermediario lingüístico e cultural, abordando con eficacia 
a resolución de malentendidos interculturais, e valorando positivamente as competencias 
que posúe como persoa plurilingüe. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB5.5. Comprende e utiliza con corrección suficiente e adecuación sociolingüística os 
recursos lingüísticos propios do seu nivel, e frases feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística correspondente á lingua meta. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e variado, o que implica, entre 
outros, o emprego de sinónimos de uso máis frecuente e de palabras de significación próxima 
para evitar a repetición léxica. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB5.7. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais; evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora 
as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 
 
4.2. Concreción de obxectivos 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as 
capacidades que lles permitan: 

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

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

• Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes 
e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

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

• Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación.  
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• Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia.  

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

• Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura.  

• Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  

• Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  

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

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

• Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 
Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e 
cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto 
cara ao exercicio deste dereito.  

• Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 
riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 
especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

Tendo en conta que a nosa materia ten como logro esencial permitir a comunicación no más amplo 
sentido do termo e que dita comunicación abrangue un amplo abano que vai dende a identificación 
individual de palabras e fonemas, e dende a comunicación oral e escrita en situacións creadas na aula, 
ata a comunicación en situacións especiais, profesionais, sociais ou de simple lecer, sinxelas ou 
complexas ou meramente cotiáns, os distintos cursos prepararán progresivamente a os alumnos para 
acadar os obxectivos específicos ligados as seguintes capacidades: 

• Aplicar as estratexias adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a información esencial, 
as ideas principais e os detalles relevantes de mensaxes e textos orais e escritos. 

• Identificar a intención e función comunicativa de textos e mensaxes orais e escritos 
medianamente sinxelos para poder reaccionar de xeito adecuado. 
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• Recoñecer tipoloxías textuais variadas e a estrutura dun texto, captando tanto as liñas xerais 
como os aspectos secundarios de relevancia en mensaxes e textos orais e escritos 
medianamente sinxelos. 

• Comprender o sentido xeral, a información esencial e os detalles máis relevantes en textos e 
mensaxes orais ou escritos, breves ou de lonxitude media, e claramente estruturados, sobre 
asuntos cotiáns ou menos habituais (temas persoais, educativos, ocupacionais ou temas de 
interese xeral). 

• Coñecer aspectos culturais xerais que permitan comprender información presente nun texto 
ou mensaxe oral ou escrito. 

• Ler con autonomía e bastante fluidez textos de ficción e non-ficción adaptados á idade, aos 
intereses e ao nivel escolar. 

• Aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos 
breves ou de lonxitude media, e de estrutura simple, explotando os recursos dos que se 
dispón, por exemplo, recorrendo á definición simple de elementos para os que non se teñen 
as palabras precisas. 

• Pronunciar e entoar de maneira clara e comprensible, e manter a fluidez suficiente para facer 
comprensible a mensaxe, aínda que se poidan cometer erros que non interrompan a 
comunicación no caso de palabras e estruturas menos frecuentes. 

• Manter intercambios e realizar exposicións orais breves ou de lonxitude media, nun rexistro 
formal, neutro ou informal, sobre asuntos cotiáns, persoais, educativos, ocupacionais, ou 
temas de interese xeral. 

• Cooperar nos intercambios e no traballo con outras persoas, interactuando de maneira sinxela 
pero efectiva para comprender e facerse comprender. 

• Aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos escritos breves ou de media 
lonxitude. 

• Producir, en calquera soporte, textos e mensaxes breves ou de lonxitude media, coherentes 
e ben estruturados, con cohesión e corrección, e utilizando as estruturas e léxico propios do 
seu nivel. 

• Adecuar a produción oral ou escrita ao propósito comunicativo, seleccionando a información 
necesaria e pertinente, e axustando a expresión ao destinatario, ao tema tratado e ao soporte 
textual. 

• Aplicar á comprensión e produción de textos os coñecementos propios do seu nivel, tanto na 
propia lingua como na lingua estranxeira, sobre patróns sintácticos e discursivos de uso 
frecuente. 

• Comprender e utilizar un repertorio léxico de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses, os estudos e as ocupacións, así como un 
repertorio limitado de expresións e modismos de uso frecuente. 
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• Coñecer e aplicar estratexias de coavaliación e autoavaliación, recoñecendo erros nas súas 
producións orais e escritas. 

• Presentar os textos escritos de xeito coidado en calquera soporte. 

• Coñecer e utilizar os aspectos socioculturais e sociolingüísticos comúns, evitando estereotipos 
lingüísticos e culturais e amosando curiosidade e respecto ante as diferenzas. 

• Valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse, como recurso de acceso á 
información e como instrumento de enriquecemento persoal. 

• Participar activamente na aula e escoitar con interese e respecto as intervencións do resto do 
alumnado e profesorado. 

• Utilizar os recursos que ofrece a biblioteca escolar, as TIC e outras fontes de consulta, 
analizando a súa credibilidade e calidade, para obter, manexar e producir información. 

 

4.3. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable 

A. TEMPORALIZACIÓN 

Non é doado fixar unha distribución temporal dos contidos porque moitas veces o nivel de 
coñecementos e a actidude do alumnado ante a materia modifica sustancialmente a evolución das 
clases, e, en consecuencia, a consecución dos obxectivos da programación. De calquera xeito, hai unha 
distribución temporal da materia aceptada polo profesorado desde principio do curso pero que se 
revisa nas distintas reunións do Departamento ao longo do mesmo e pode modificarse segundo as 
necesidades do alumnado. 

Tendo en conta criterios didácticos, o profesorado poderá alterar a orde das unidades ou incluso 
suprimir parcialmente algunha delas, respectando sempre a integridade da programación. 

 

UNIDADE APROX. NÚMERO SESIÓNS 
APROX. TEMPORALIZACIÓN ( 

50 min. por sesión) 
Getting Started 6 5 / 6 horas 

1. Taking Risks 11 10 / 11 horas 

2. Kings and Queens 11 10 / 11 horas 

3. It´s a Mystery! 11 10 / 11 horas 

EXAMS 2 / 3 2/ 3 horas 

4. Living Together 11 10 / 11 horas 

5. Made for you 11 10/11 horas 

6.Saving our Planet 11 10 / 11 horas 
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EXAMS 2/ 3 2/3 horas 

7. Be Healthy! 11 10 / 11 horas 

8. Making Sense 11 10 / 11 horas 

9. Bridge to the Future 11 10 / 11 horas 

EXAMS 2 / 3 2 / 3 horas 
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SECUENCIAS DE OBXECTIVOS, CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN POR UNIDADE EN WAY TO ENGLISH 4 

UD1: Taking risks 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 Comprender 
información oral sobre o 
vocabulario relacionado 
cos deportes de risco e 
os adxectivos que se 
utilizan para describir 
distintas experiencias 

 Escoitar de xeito comprensivo unha conversa 
sobre un festival de deportes de risco e unha 
entrevista. 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do 
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles máis 
relevantes do texto. 

 

 Escoitar de xeito 
comprensivo unha 
conversa sobre un 
festival de deportes de 
risco e unha entrevista. 

 Comprensión oral das instrucións 
proporcionadas por un guía de descenso de ríos. 

B1.2.Identificar información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes 
en textos orais breves ou de lonxitude media, claramente estruturados e transmitidos de 
viva voz ou por medios técnicos e articulados a unha velocidade media, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos cotiáns en situacións habituais 
ou sobre temas xerais ou do propio interese nos ámbitos persoal, público ou educativo e 
ocupacional, sempre que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e que poida 
volver a escoitar o dito 

B1.4. Comprender textos orais sinxelos nos que soliciten ou dean información de carácter 
básico e sinxelo, identificando funcións de comunicación variadas e captando tanto as 
liñas xerais como os aspectos secundarios de relevancia, sempre que se fale lentamente 
e nunha linguaxe estándar e poida pedir confirmación do entendido. 

 Escoitar de xeito 
compresivo dúas 
entrevistas para o xornal 
escolar 

 Comprensión oral de xeito específico da 
información nas respostas dos entrevistados 
sobre a súa visión de si mesmos, as súas relacións 
coas actividades de risco no pasado e as súas 
expectativas cara ó futuro. 
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 Falar sobre plans 
relacionados con 
actividades de risco. 
Falar de tres cousas que 
farán dous 
compañeiros/ as á 
mesma hora do día. 

 Entrevistar a un 
compañeiro/a 

 Simular unha conversa có seu compañeiro 
expresando os seus plans para o verán 
relacionados coas actividades de risco que se 
presentan nun dos exercicios da unidade. 

 Falar de tres cousas que farán dous 
compañeiros/as á mesma hora do día e 
comparar. 

 Facer unha entrevista a un compañeiro , na que 
use adxectivos aprendidos na clase para 
describirse a si mesmo, exprese a súa relación cos 
actividades de risco no pasado e no presente, 
exprese o que cre que estará facendo nun futuro, 
cales son os seus plans inmediatos despois de 
rematar os estudos de secundaria. 

B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos breves ou de lonxitude media, e de estrutura simple e clara, 
explotando os recursos dos que se dispón e limitando a expresión a estes; recorrendo, 
entre outros, a procedementos como a definición simple de elementos para os que non 
se teñen as palabras precisas, ou comezando de novo cunha nova estratexia cando falla 
a comunicación.  

B2.5. Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en intercambios claramente 
estruturados, utilizando estratexias de cooperación na interacción e fórmulas ou 
indicacións habituais para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se poida 
necesitar a axuda da persoa interlocutora. 

B2.6. Comprender preguntas e dar información básica sobre si mesmo e relativas aos 
ámbitos educativo e persoal (datos persoais, formación, opinións, plans, intereses), aínda 
que teña que solicitar aclaracións ou repetir as súas respostas para facerse comprender. 

 Ler de forma 
comprensiva e 
autónoma un folleto 
sobre o paracaidismo e 
os seus riscos, unha 
reportaxe sobre os 
perigos que supón ser 
correspondent e de 
guerra, unhas 
descricións de persoas 
recoñecidas porque 
correron riscos e un 
texto sobre os peores 
incendios da historia. 

 Lectura comprensiva e autónoma dun folleto 
sobre o paracaidismo con traxe de ás ou wingsuit 
e as consecuencias deste, unha reportaxe sobre 
os perigos que supón ser correspondente de 
guerra, unhas descricións de persoas recoñecidas 
porque correron riscos e un texto sobre os peores 
incendios da historia. Realización de diferentes 
exercicios sobre o contido do texto.  

 Lectura e comprensión das instrucións de 
seguridade dunha tenda de alugueiro de buggies. 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do 
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto  

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes 
en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves ou de lonxitude 
media e ben estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten 
asuntos cotiáns ou menos habituais, de temas de interese ou salientables para os propios 
estudos, a ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e un léxico de uso común, 
de carácter tanto xeral como máis específico. 

B3.5. Seguir instrucións básicas que lle permitan, por exemplo, pór en marcha, manexar 
ou instalar aparellos ou aplicacións informáticas sinxelas (sempre que conteñan 
diagramas ou imaxes que faciliten a súa comprensión), entender unha prescrición 
médica, matricularse nun centro de estudos, etc. 
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 Usar axeitadamente “be 
going to”,” will”l, o 
presente simple con 
valor de futuro e o futuro 
continuo-. 

 Uso do futuro con be going to para falar de plans 
e con will para falar de predicións, decisións 
espontáneas e promesas, e do presente simple 
con valor de futuro para falar de horarios -Uso do 
futuro continuo para falar de accións que estarán 
transcorrendo nun momento dado no futuro. 

B5.5. Recorrer aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua para identificar 
marcadores discursivos e tipo de expoñentes lingüísticos necesarios segundo o tipo de 
texto e a intención comunicativa; mellorar a aprendizaxe da lingua estranxeira e lograr 
unha competencia comunicativa integrada. B5.4. Valorar as linguas como medio para 
comunicarse e relacionarse con compañeiros e compañeiras doutros países, como 
recurso de acceso á información e como instrumento de enriquecemento persoal, ao 
coñecer culturas e maneiras de vivir diferentes 

 Pronunciar a forma débil 
e forte das palabras e os 
sons /ɪ/ e /e/, e a 
entoación de “will“ en 
respostas curtas e 
afirmativas ou 
negativas. 

 -Pronuncia correcta de sons de especial 
dificultade: /ɪ/ e /e/. - Entoación de “will” en 
respostas curtas e afirmativas ou negativas. 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e 
recoñecer os significados e as intencións comunicativas xerais relacionados con eles 

 

UD2: Queens and Queens 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 Aprender o vocabulario 
relacionado coa realeza, 
o cine e a televisión 

 -Facer un Trivial para descubrir canto saben de 
reis e raíñas 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do 
texto 
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 Escoitar de xeito 
comprensivo un debate 
sobre a lingua dothraki da 
serie Xogo de tronos e 
unha crítica dunha 
película. 

 -Comprensión oral dun debate sobre a lingua 
dothraki da serie Xogo de tronos. Realización de 
exercicios relacionados co debate que se 
escoitou anteriormente Comprensión oral dunha 
crítica de cine. -Realización de varios exercicios 
para responder varias preguntas sobre o contido 
da crítica. 

B1.3. Comprender os detalles de información relativa a datos persoais, horarios, prezos 
e números, así como comprender preguntas e instrucións básicas e seguir indicacións 
breves relativas a necesidades cotiás ou ocupacionais relativas a situacións de 
comunicación básicas dos ámbitos persoal e profesional. B1.4. Comprender textos orais 
sinxelos nos que soliciten ou dean información de carácter básico e sinxelo, identificando 
funcións de comunicación variadas e captando tanto as liñas xerais como os aspectos 
secundarios de relevancia, sempre que se fale lentamente e nunha linguaxe estándar e 
poida pedir confirmación do entendido . 

 Comprender 
información gravada 
sobre logros 
profesionais e datos 
específicos da 
presentación da visita 
de Mary ao Palacio de 
Buuckingham 

 -Presentación da visita feita ó Palacio de 
Buckingham por Mary ante seus compañeiros 

B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles 
máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, claramente estruturados, 
e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a unha velocidade media, 
nun rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de aspectos concretos ou abstractos 
de temas xerais, sobre asuntos cotiáns en situacións correntes ou menos habituais, ou 
sobre os propios intereses nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou 
laboral, sempre que exista apoio visual e as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe, e que se poida volver escoitar o dito. 

 Coñecer vocabulario e 
expresións típicas para 
concertar un encontro ou 
cita. 

  -Escoitar mini diálogos nos que se usan 
expresións relativas a quedar con outra persoa 

 B1.5. Identifica as ideas principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou 
informal de certa duración entre dous ou máis interlocutores que ten lugar na súa 
presenza e na que se tratan temas coñecidos ou de carácter xeral ou cotián, cando o 
discurso está articulado con claridade e nunha variedade estándar da lingua. 

 Interactuar cun 
compañeiro falando 
sobre unha película ou 
serie da súa elección 

 -Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre 
unha película utilizando o vocabulario aprendido. 

B2.4. Manter o ritmo do discurso coa fluidez suficiente para facer comprensible a 
mensaxe cando as intervencións son breves ou de lonxitude media, aínda que poidan 
producirse pausas, vacilacións ocasionais ou reformulacións do que se quere expresar en 
situacións menos habituais ou en intervencións máis longas. 

 Utilizar correctamente as 
oracións de relativo. 

 .- Facer un concurso de preguntas e respostas, 
proporcionar información e falar de cine. 

B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos breves ou de lonxitude media, e de estrutura simple e clara, 
explotando os recursos dos que se dispón e limitando a expresión a estes; recorrendo, 
entre outros, a procedementos como a definición simple de elementos para os que non 
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se teñen as palabras precisas, ou comezando de novo cunha nova estratexia cando falla 
a comunicación. 

 Interactuar co fin de 
utilizar as estruturas e 
expresións adecuadas 
para concertar citas. 

 -Práctica oral de conversas relacionadas coa 
concertación de citas ou encontros. 

B2.6. Comprender preguntas e dar información básica sobre si mesmo e relativas aos 
ámbitos educativo e persoal (datos persoais, formación, opinións, plans, intereses), aínda 
que teña que solicitar aclaracións ou repetir as súas respostas para facerse comprender. 

 Ler de forma 
comprensiva e autónoma 
unha crítica da serie de 
televisión “Xogo de 
tronos”, unha guía de 
televisión dun xornal, un 
texto sobre artistas con 
tratamento real e outro 
sobre os acordos 
matrimoniais nas familias 
reais. 

 -Lectura de unha crítica da serie de televisión de 
Xogo de Tronos e os comentarios dos lectores. -
Lectura dunha guía de TV dun xornal. -Lectura dun 
texto sobre artistas con tratamento real e outro 
sobre os acordos matrimoniais nas familias reais. 

B3.6. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos breves ou adaptados, 
ben estruturados, en rexistro estándar da lingua, con argumento lineal e con personaxes, 
situacións e relacións descritas de xeito claro e sinxelo. B3.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a información esencial, 
os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto. B3.3. Identificar a 
información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en textos, tanto 
en formato impreso como en soporte dixital, breves ou de lonxitude media e ben 
estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten asuntos cotiáns 
ou menos habituais, de temas de interese ou salientables para os propios estudos, a 
ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e un léxico de uso común, de carácter 
tanto xeral como máis específico. 

 Redactar unha crítica 
cinematográfi ca usando 
dos conectores 
adversativos 

 -Redacción dunha crítica cinematográfica 
prestando atención ao uso dos conectores 
adversativos e á estrutura do texto. 

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos 
escritos breves ou de media lonxitude (por exemplo, reformulando estruturas a partir 
doutros textos de características e propósitos comunicativos similares, ou redactando 
borradores previos, e revisando contido, ortografía e presentación do texto antes da súa 
escritura definitiva). 
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 Utilizar correctamente as 
oracións especificativa s e 
as explicativas. Utilizar 
correctamente os 
compostos de some-, 
any- e no-. 

 -Oracións especificativas para falar sobre persoas 
ou cousas proporcionando información 
fundamental sobre os substantivos que fan 
referencia a estas. - Oracións explicativas para 
proporcionas información extra sobre algo o 
alguén. 

B5.7. Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a 
organización de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na comunicación oral 
e escrita, así como os seus significados asociados (por exemplo, unha estrutura 
interrogativa para expresar sorpresa); e distinguir a función ou as funcións comunicativas 
máis relevantes do texto e un repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así como 
patróns discursivos de uso frecuente relativos á organización e á ampliación ou a 
reestruturación da información (por exemplo, nova fronte a coñecida; exemplificación e 
resumo). B5.5. Recorrer aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua para 
identificar marcadores discursivos e tipo de expoñentes lingüísticos necesarios segundo 
o tipo de texto e a intención comunicativa; mellorar a aprendizaxe da lingua estranxeira 
e lograr unha competencia comunicativa integrada. 

 Coñecer e identificar os 
sons sordos /s,k,ts/ e a 
entoación das 
preposicións tanto en as 
interrogativa . 

 -Identificar e producir os sons /s/, /k/ e /tʃ/ -
Practicar a entoación das preposición acentuadas 
ao final da oración. 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e 
recoñecer os significados e as intencións comunicativas xerais relacionados con eles. 

 

UD3: It’s a Mystery 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 Aprender o vocabulario 
relacionado cos 
misterios, os fenómenos 
naturais e os 
sobrenaturais. 

 -Escoitar de xeito comprensivo a un guía turístico 
falar sobre un misterio, e as presentacións dos 
traballos escolares de dous alumnos falando sobre 
fenómenos inusuales 

B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles 
máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, claramente estruturados, 
e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a unha velocidade media, 
nun rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de aspectos concretos ou abstractos 
de temas xerais, sobre asuntos cotiáns en situacións correntes ou menos habituais, ou 
sobre os propios intereses nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou 
laboral, sempre que exista apoio visual e as condicións acústicas non distorsión a 
mensaxe, e que se poida volver escoitar o dito. 
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 Comprensión oral 
específica das diferenzas 
de vocabulario 
americano e británico 

 -Comprensión oral de diálogos para diferenciar 
falantes ingleses e americanos. Práctica oral dos 
diálogos. 

B1.4. Comprender textos orais sinxelos nos que soliciten ou dean información de carácter 
básico e sinxelo, identificando funcións de comunicación variadas e captando tanto as 
liñas xerais como os aspectos secundarios de relevancia, sempre que se fale lentamente 
e nunha linguaxe estándar e poida pedir confirmación do entendido. 

 Falar sobre as novas, 
inventar unha historia 
curta cun compañeiro/a e 
contala, e falar sobre un 
fenómeno estraño. 

 -Práctica oral cun compañeiro/a para contar unha 
noticia sobre un fenómeno inusual co emprego da 
gramática e o vocabulario vistos Práctica oral de 
conversas para falar de fenómenos estraños 
inventados mediante o emprego da gramática e o 
vocabulario vistos 

B2.3. Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en conversa cara a cara como 
por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, nos que 
se intercambia información, ideas e opinións, se xustifican de maneira simple pero 
suficiente os motivos de accións e plans, e se formulan hipóteses, aínda que ás veces 
haxa vacilacións para buscar expresións e pausas para reformular e organizar o discurso, 
e sexa necesario. B2.4. Manter o ritmo do discurso coa fluidez suficiente para facer 
comprensible a mensaxe cando as intervencións son breves ou de lonxitude media, aínda 
que poidan producirse pausas, vacilacións ocasionais ou reformulacións do que se quere 
expresar en situacións menos habituais ou en intervencións máis longas. 

 Interactuar de maneira 
sinxela utilizando 
estruturas funcionais da 
lingua. 

 -Elaboración e práctica oral nun conversaha con 
preguntas e repostas a un compañeiro sobre un 
fenómeno inusual 

B2.5. Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en intercambios claramente 
estruturados, utilizando estratexias de cooperación na interacción e fórmulas ou 
indicacións habituais para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se poida 
necesitar a axuda da persoa interlocutora. 

 Ler de forma 
comprensiva e autónoma 
textos sobre misterios, 
descricións de 
fenómenos naturais e 
sobrenaturais, textos 
sobre nomes de 
personaxes literarios da 
cultura anglosaxona e 
textos sobre desastres 
naturais. 

 1-Lectura dun artigo sobre os nenos verdes de 
Woolpit 

 Unhas descricións duns fenómenos naturais e 
sobrenaturais Lectura dun artigo sobre nomes de 
personaxes literarios da cultura anglosaxona 
Lectura duns textos sobre diferentes desastres 
naturais 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do 
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes 
en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves ou de lonxitude 
media e ben estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten 
asuntos cotiáns ou menos habituais, detemas de interese ou salientables para os propios 
estudos, a ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e un léxico de uso común, 
de carácter tanto xeral como máis específico. 

 B3.6. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos breves ou adaptados, 
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ben estruturados, en rexistro estándar da lingua, con argumento lineal e con personaxes, 
situacións e relacións descritas de xeito claro e sinxelo. 

 Escribir un texto 
narrativo prestando 
atención ao uso dos 
conectores de secuencia 
e a estrutura deste tipo 
de textos empregando 
vocabulario axeitado ao 
mundo do paranormal. 

 -Análise da estrutura dos contidos dunha historia. 
-Análise da linguaxe típica empregada á hora de 
escribir unha historia: conectores de secuencia. -
Redacción dun texto narrativo real o inventado 
que remate coa frase :”It was a day i´ll never 
forget” 

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos 
escritos breves ou de media lonxitude (por exemplo, reformulando estruturas a partir 
doutros textos de características e propósitos comunicativos similares, ou redactando 
borradores previos, e revisando contido, ortografía e presentación do texto antes da súa 
escritura definitiva). 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves ou de lonxitude media, 
coherentes e de estrutura clara, sobre temas de interese persoal, ou asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os 
recursos de cohesión, as convencións ortográficas e os signos de puntuación máis 
comúns, e amosando un control razoable de expresións e estruturas, e un léxico de uso 
frecuente, de carácter tanto xeral como máis específico dentro da propia área de 
especialización ou de interese. 

 Identificar e producir os 
sons /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ e 
/ɔː/. 

 -Pronuncia correcta dos sons /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ e 
/ɔ:/. 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e 
recoñecer os significados e as intencións comunicativas xerais relacionados con eles. 

  Utilizar correctamente o 
Present 

 -Completar unhas mensaxes usando o Present 
Perfect Simple -Completar as preguntas dun 
xornalista e as respostas usando o Present Perfect 
Simple o Past Simple. 

B5.5. Recorrer aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua para identificar 
marcadores discursivos e tipo de expoñentes lingüísticos necesarios segundo o tipo de 
texto e a intención comunicativa; mellorar a aprendizaxe da lingua estranxeira e lograr 
unha competencia comunicativa integrada. 

Perfect Simple, o Past 
Simple, o Past Perfect 
Simple e “used to” 

  -Escribir unhas frases dacordo cun texto usando 
used to. 

B5.7. Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a 
organización de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na comunicación oral 
e escrita, así como os seus significados asociados (por exemplo, unha estrutura 
interrogativa para expresar sorpresa); e distinguir a función ou as funcións comunicativas 
máis relevantes do texto e un repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así como 
patróns discursivos de uso frecuente relativos á organización e á ampliación ou a 
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reestruturación da información (por exemplo, nova fronte a 

 

UD4: Living Together 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 Aprender vocabulario 
relacionado coas 
interaccións sociais e a 
vida na cidade. 

 -Escoita de verbos e expresións referidos a 
interacción social, coa finalidade de cumprimentar 
un cuestionario. 

 Escoita e repetición dun vocabulario relativo á vida 
na cidade e os seus problemas nun formato de 
mensaxe de móbil. 

B1.4. Comprender textos orais sinxelos nos que soliciten ou dean información de carácter 
básico e sinxelo, identificando funcións de comunicación variadas e captando tanto as 
liñas xerais como os aspectos secundarios de relevancia, sempre que se fale lentamente 
e nunha linguaxe estándar e poida pedir confirmación do entendido. 

 Escoitar de Xeito 
comprensivo un quiz 
sobre animais, un 
programa de radio sobre 
varios problemas nunha 
cidade e unha entrevista 
dun orientador os 
alumnos. 

 -Comprensión oral da descrición de varios animais 
e realización de exercicios sobre o contido do 
audio. 

 -Comprensión oral dun programa de radio sobre 
problemas na cidade. 

 Comprensión oral das preguntas realizadas por un 
orientador nunha entrevista. 

B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles 
máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, claramente estruturados, 
e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a unha velocidade media, 
nun rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de aspectos concretos ou abstractos 
de temas xerais, sobre asuntos cotiáns en situacións correntes ou menos habituais, ou 
sobre os propios intereses nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou 
laboral, sempre que exista apoio visual e as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe, e que se poida volver escoitar o dito. 

 Comprensión oral dun 
dialogo entre dous 
voluntarios. 

 Dialogo entre dous adolescentes que traballan 
como voluntarios. 

B1.3. Comprender os detalles de información relativa a datos persoais, horarios, prezos e 
números, así como comprender preguntas e instrucións básicas e seguir indicacións 
breves relativas a necesidades cotiás ou ocupacionais relativas a situacións de 
comunicación básicas dos ámbitos persoal e profesional. 
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 Interactuar nunha 
entrevista laboral para 
conseguir un emprego 
como voluntario 

 -Simulación dun dialogo cun compañeiro para 
facer traballo de voluntariado falando de si 
mesmos e dando información persoal acerca das 
actividades nas que serían bos e a súa 
dispoñibilidade horaria. 

B2.6. Comprender preguntas e dar información básica sobre si mesmo e relativas aos 
ámbitos educativo e persoal (datos persoais, formación, opinións, plans, intereses), aínda 
que teña que solicitar aclaracións ou repetir as súas respostas para facerse comprender. 

 Expresar gustos e 
preferencias 

 -Interacción oral co compañeiro/a para practicar 
entrevistas típicas cun orientador utilizando as 
expresións vistas e a información que se dá 

B2.5. Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en intercambios claramente 
estruturados, utilizando estratexias de cooperación na interacción e fórmulas ou 
indicacións habituais para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se poida 
necesitar a axuda da persoa interlocutora. 

 Comparar 
comportamentos, 
desculparse, falar sobre 
problemas e solucións. 

 -Interacción oral co compañeiro/a para comparar 
formas de comportamento na escola ou na casa 

 -Práctica oral de conversas para falar de accións 
polas que se expresa arrepentimento mediante o 
emprego da gramática e o vocabulario vistos 

 -Práctica oral de conversas para falar sobre 
problemas e solucións mediante o emprego da 
gramática e o vocabulario vistos 

B2.4. Manter o ritmo do discurso coa fluidez suficiente para facer comprensible a 
mensaxe cando as intervencións son breves ou de lonxitude media, aínda que poidan 
producirse pausas, vacilacións ocasionais ou reformulacións do que se quere expresar en 
situacións menos habituais ou en intervencións máis longas. 

 Ler de forma 
comprensiva e 
autónoma textos sobre 
ONGs e organizacións 
que fan traballos sociais. 

 -Comprensión escrita dunha infografía sobre as 
formigas e un texto sobre organizacións que loitan 
contra o acoso escolar. 

 -Lectura e comprensión escrita de anuncios para 
facer un voluntariado. 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes 
en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves ou de lonxitude 
media e ben estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten 
asuntos cotiáns ou menos habituais, de temas de interese ou salientables para os propios 
estudos, a ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e un léxico de uso común, 
de carácter tanto xeral como máis específico. 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do 
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto. 
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 Escribir un correo 
electrónico en 

rexistro formal narrando 
un problema 

 Completar un 
cuestionario para facer 
un voluntariado 

 -Análise da estrutura dos contidos dun correo 
electrónico no que se fala dun problema. 

 -Análise da linguaxe típica empregada á hora de 
redactar un correo electrónico formal no que se 
fala dun problema: linguaxe formal. 

 -Preparación antes de escribir un correo 
electrónico no que se fala dun problema 
practicando a estrutura e a linguaxe típicas 
mediante a realización de varios exercicios. 

 -Task: produción dun correo electrónico formal no 
que se fala dun problema seguindo os pasos 
facilitados na sección. 

 -Completar un cuestionario e facer unha breve 
descrición da información persoal relevante no 
mundo do voluntariado 

B4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención a marxes, riscadas, liñas 
dereitas, letra clara, letras maiúsculas e minúsculas cando corresponda, etc.) en soporte 
impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando importancia da presentación 
nas comunicacións escritas. 

B4.4. Seleccionar e achegar información necesaria e pertinente, axustando de maneira 
adecuada a expresión ao destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema tratado e ao 
soporte textual, e expresando opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 Utilizar axeitadament e o 
primeiro, segundo e 
terceiro condicional, o 
condicional cero e as 
oracións temporais. 

 -Uso do primeiro condicional para falar de 
situacións que se darán ou non no futuro segundo 
se cumpra ou non unha condición, do condicional 
cero para describir verdades universais e das 
oracións temporais para falar de acontecementos 
futuros e declaracións xerais 

 -Uso do segundo condicional para falar de 
situacións hipotéticas e prestar consello, e do 
terceiro condicional para falar de algo que non 
pode pasar porque a oportunidade se perdeu. 

 -Tip!: uso de modais diferentes de will e would ao 

B5.3. Coñecer e utilizar para a comprensión e a produción do texto os aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, 
traballo e lecer), condicións de vida (hábitat e estrutura socioeconómica), relacións 
interpersoais (xeracionais, entre homes e mulleres, no ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamento (posturas, expresións faciais, uso da voz, contacto visual 
e proxémica) e convencións sociais (actitudes e valores), así como os aspectos culturais 
xerais que permitan comprender información e ideas presentes no texto 

B5.8. Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto léxico oral e escrito de uso común 
relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos propios intereses, os 
estudos e as ocupacións, así como un repertorio limitado de expresións e modismos de 
uso frecuente, cando o contexto ou o apoio visual facilitan a comprensión 
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utilizar os condicionais. 

 Identificar e producir
o sons /g/ e /dʒ/, e
aprender palabras que 
conteñen letras mudas. 

 -Pronuncia axeitada dos sons /dʒ/ e /g/. 

 -Palabras con letras mudas 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e 
recoñecer os significados e as intencións comunicativas xerais relacionados con eles. 

 

UD5: Made for you 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 Aprender vocabulario 
relacionado co márketing 
e coas compras. 

 Escoitar e comprender 
unha nova sobre o Día do 
Solteiro e unha conversa 
nunha tenda. 

 -Comprensión das diferentes opinións escritas 
expresadas. 

 -Comprensión oral dunha nova sobre o Día do 
Solteiro. 

 -Comprensión oral dunha conversa nunha tenda. 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do 
texto. 

B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles 
máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, claramente estruturados, 
e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a unha velocidade media, 
nun rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de aspectos concretos ou abstractos 
de temas xerais, sobre asuntos cotiáns en situacións correntes ou menos habituais, ou 
sobre os propios intereses nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou 
laboral, sempre que exista apoio visual e as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe, e que se poida volver escoitar o dito. 

B1.3. Comprender os detalles de información relativa a datos persoais, horarios, prezos 
e números, así como comprender preguntas e instrucións básicas e seguir indicacións 
breves relativas a necesidades cotiás ou ocupacionais relativas a situacións de 
comunicación básicas dos ámbitos persoal e profesional. 

 Describir un produto, 
falar sobre o futuro e 

 -Práctica oral de conversas para describir un 
produto visto nun anuncio mediante o emprego 

B2.2. Pronunciar e entoar os enunciados de maneira clara e comprensible, aínda que as 
persoas interlocutoras poidan necesitar repeticións se se trata de palabras e estruturas 
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tomar unha decisión. da gramática e o vocabulario vistos. 

 -Práctica oral de conversas para expresar accións 
futuras mediante o emprego da gramática e o 
vocabulario vistos. 

 -Práctica oral de conversas actuando como 
cliente/a e persoal dunha tenda mediante o 
emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

pouco frecuentes, en cuxa articulación poden cometerse erros que non interrompan a 
comunicación. 

B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos breves ou de lonxitude media, e de estrutura simple e clara, 
explotando os recursos dos que se dispón e limitando a expresión a estes; recorrendo, 
entre outros, a procedementos como a definición simple de elementos para os que non 
se teñen as palabras precisas, ou comezando de novo cunha nova estratexia cando falla 
a comunicación. 

 Falar sobre algo para 
comprar ou vender. 

 -Simulación: conversa telefónica para mercar ou 
vender un produto. 

B2.3. Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en conversa cara a cara como 
por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, nos que 
se intercambia información, ideas e opinións, se xustifican de maneira simple pero 
suficiente os motivos de accións e plans, e se formulan hipóteses, aínda que ás veces 
haxa vacilacións para buscar expresións e pausas para reformular e organizar o discurso, 
e sexa necesario 

 Ler de forma 
comprensiva e autónoma 
unha páxina web con 
información para 
consumidores e un texto 
sobre a 

 Lectura dun artigo dixital que alerta aos 
consumidores sobre varios aspectos. 

 -Realización de diferentes tipos de exercicios para 
demostrar a comprensión do texto 

 ·Lectura comprensiva dun texto sobre a historia do 
diñeiro 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes 
en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves ou de lonxitude 
media e ben estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten 
asuntos cotiáns ou menos habituais, de temas de interese ou salientables para os propios 
estudos, a ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e un léxico de uso común, 
de carácter tanto xeral como máis específico 

 historia do diñeiro. 

 Ler de forma 
comprensiva varios 
anuncios enviados por 
SMS 

 -Lectura e comprensión de SMS nos que se 
anuncian diferentes produtos. 

B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas (identificar os conceptos 
principais e palabras clave do tema, coñecer sinónimos destas e procurar termos 
relacionados en internet; e localizar recursos da biblioteca do seu centro docente), 
para a procura de información en diferentes fontes, e analizar a súa credibilidade 
seguindo criterios como a autoría, a data de publicación, ligazóns relevantes, 
funcionalidade e tipo de texto (divulgativo, educativo, de opinión 
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 Escribir un artigo de 
opinión sobre as compras 
online ou en tenda, 
prestando atención ao 
uso da pasiva. 

 Redactar un SMS con 
contido publicitario. 

 -Análise da estrutura dos contidos dun texto no 
que se expresa unha opinión. 

 -Análise da linguaxe típica empregada á hora de 
escribir un texto en que se expresa unha opinión: 
expresións para ofrecer unha opinión, como “in 
my opinion”, etc. 

 -Preparación antes de escribir un texto en que se 
expresa unha opinión practicando a estrutura e 
linguaxe típicas mediante a realización de varios 
exercicios 

 -Elección dun acontecemento ou un artigo para 
publicalo nun SMS coas abreviaturas pertinentes. 

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos 
escritos breves ou de media lonxitude (por exemplo, reformulando estruturas a partir 
doutros textos de características e propósitos comunicativos similares, ou redactando 
borradores previos, e revisando contido, ortografía e presentación do texto antes da súa 
escritura definitiva) 

B4.4. Seleccionar e achegar información necesaria e pertinente, axustando de maneira 
adecuada a expresión ao destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema tratado e ao 
soporte textual, e expresando opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 Analizar estruturas 
sintáctico discursivas: 
Utilizar a pasiva en 
presente, pasado e 
futuro. 

 Identificar e producir os 
sons /tʃ/, /ʃ/ e /dʒ/ e 
diferenciación de 
pronuncia dunha mesma 
palabra segundo actúe 
como substantivo ou 
verbo 

 -Uso da pasiva en presente e pasado para 
centrarse na acción e non na persoa que actúa en 
situacións de compravenda. 

 -Uso da pasiva en futuro para falar de compras en 
futuro e centrarse na acción. 

 -Pronuncia correcta dos sons /tʃ/, /ʃ/ e /dʒ/, e 
diferenciación de pronuncia dunha mesma 
palabra segundo actúe como substantivo ou 
verbo. 

 -Diferenciación de pronunciación dunha mesma 
palabra segundo actúe como substantivo ou 
verbo. 

B5.7. Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a 
organización de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na comunicación oral 
e escrita, así como os seus significados asociados (por exemplo, unha estrutura 
interrogativa para expresar sorpresa); e distinguir a función ou as funcións comunicativas 
máis relevantes do texto e un repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así como 
patróns discursivos de uso frecuente relativos á organización e á ampliación ou a 
restruturación da información (por exemplo, nova fronte a coñecida; exemplificación e 
resumo 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e 
recoñecer os significados e as intencións comunicativas xerais relacionados con eles. 
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UD6: Saving our Planet 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 Aprender vocabulario 
relacionado co medio 
ambiente e a reciclaxe. 
Escoitar e comprender 
unha entrevista 
radiofónica e unha 
enquisa sobre a reciclaxe. 

 -Escoita comprensiva do vocabulario específico 
relativo o medio ambiente e o reciclaxe. 

 -Comprensión oral dunha entrevista na radio 
acerca de Islandia a súa relación co medio 
ambiente e as enerxías renovables. 

 -Comprensión oral dunha enquisa acerca dos usos 
da xente do reciclaxe 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para a comprensión do 
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto. 

B1.5. Comprender as ideas principais e outros aspectos relevantes para o propósito 
comunicativo de textos orais de carácter informal que relaten experiencias persoais 
(viaxes, estudos, experiencias laborais, relacións persoais, etc.), e expresen opinións ou 
puntos de vista, cunha fala lenta e nunha linguaxe estándar, identificando aspectos 
como a secuencia temporal das experiencias (por exemplo, dunha película), e os 
sentimentos que suscitan. 

 Reproducir 
conversacións 
empregando o estilo 
indirecto. 

 -Práctica oral de conversas utilizando o estilo 
indirecto mediante o emprego da gramática e o 
vocabulario vistos. 

B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos breves ou de lonxitude media, e de estrutura simple e clara, 
explotando os recursos dos que se dispón e limitando a expresión a estes; recorrendo, 
entre outros, a procedementos como a definición simple de elementos para os que non 
se teñen as palabras precisas, ou comezando de novo cunha nova estratexia cando falla 
a comunicación. 

B2.5. Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en intercambios claramente 
estruturados, utilizando estratexias de cooperación na interacción e fórmulas ou 
indicacións habituais para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se poida 
necesitar a axuda da persoa interlocutora 

B2.3. Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en conversa cara a cara como 
por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, nos que 
se intercambia información, ideas e opinións, se xustifican de maneira simple pero 
suficiente os motivos de accións e plans, e se formulan hipóteses, aínda que ás veces 
haxa vacilacións para buscar expresións e pausas para reformular e organizar o discurso, 
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e sexa necesario 

 Coñecer linguaxe 
funcional para 
desenvolverse nun hotel. 

 -Práctica oral de conversas entre un hóspede e un 
recepcionista. 

 -Interacción oral co compañeiro/a para practicar 
conversas entre un hóspede e un recepcionista 
coas expresións vistas 

 - Communication Video: visionado dun vídeo e 
realización de exercicios sobre o seu contido. 

B2.6. Comprender preguntas e dar información básica sobre si mesmo e relativas aos 
ámbitos educativo e persoal (datos persoais, formación, opinións, plans, intereses), aínda 
que teña que solicitar aclaracións ou repetir as súas respostas para facerse comprender 

 Ler de forma 
comprensiva e autónoma 
un informe sobre a 
limpeza do mar e un 
texto sobre as illas 
Galápagos. 

 -Lectura comprensiva dun texto sobre a 
contaminación marítima 

 -Lectura dun texto sobre as illas Galópaos. 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes 
en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves ou de lonxitude 
media e ben estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten 
asuntos cotiáns ou menos habituais, de temas de interese ou salientables para os propios 
estudos, a ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e un léxico de uso común, 
de carácter tanto xeral como máis específico. 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do 
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto. 

 Escribir un post
sobre unha viaxe, 
incluíndo conectores 
copulativos. 

 -Análise da estrutura dos contidos dun comentario 
para expresar unha opinión sobre un lugar. 

 -Análise da linguaxe típica empregada á hora de 
escribir un comentario para expresar unha opinión 
sobre un lugar: empregando conectores 
copulativos. 

 -Preparación antes de escribir un comentario para 
expresar unha opinión practicando a estrutura e a 
linguaxe típicas mediante a realización de varios 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves ou de lonxitude media, 
coherentes e de estrutura clara, sobre temas de interese persoal, ou asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os 
recursos de cohesión, as convencións ortográficas e os signos de puntuación máis 
comúns, e amosando un control razoable de expresións e estruturas, e un léxico de uso 
frecuente, de carácter tanto xeral como máis específico dentro da propia área de 
especialización ou de interese. 
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exercicios. 

 -Task: produción dun comentario para expresar 
unha opinión seguindo os pasos facilitados na 
sección. 

 Redacción dun anuncio 
sobre turismo ecolóxico 
nunha páxina web. 

 -Expresión escrita dun anuncio sobre turismo 
ecolóxico para una páxina web 

B4.4. Seleccionar e achegar información necesaria e pertinente, axustando de maneira 
adecuada a expresión ao destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema tratado e ao 
soporte textual, e expresando opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 Identificar e producir 
os sons: /θ/, /ð/, /ʊ/ e 
/u:/., 

 -Pronunciación correcta dos sons.: /θ/, /ð/, /ʊ/ e 
/u:/. 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e 
recoñecer os significados e as intencións comunicativas xerais relacionados con eles. 

 Utilizar correctamente o
estilo indirecto e os 
verbos declarativos. 

 -Coñecer estruturas sintáctico discursivas para a 
utilización do estilo indirecto e os verbos 
declarativos:” promise” e “enquire”. 

B5.5. Recorrer aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua para identificar 
marcadores discursivos e tipo de expoñentes lingüísticos necesarios segundo o tipo de 
texto e a intención comunicativa; mellorar a aprendizaxe da lingua estranxeira e lograr 
unha competencia comunicativa integrada. 
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UD7: Be Healthy 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 Aprender vocabulario 
relacionado coas partes 
do corpo e cos problemas 
de saúde. Escoitar e 
comprender unha 
conversa sobre tres 
atletas e outra sobre 
problemas de saúde 

  Comprender vocabulario 
e expresións típicas do 
médico e o paciente 
nunha consulta. 

 -Escoita de vocabulario específico relacionado 
coas partes do corpo. 

 -Comprensión oral dunha conversa sobre tres 
atletas na radio. 

 -Comprensión oral de diálogos nun colexio sobre 
problemas de saúde. 

 -Visualización dun vídeo sobre a medicina 
alternativa china 

 -Comprensión oral, vocabulario e expresións 
típicas do médico e o paciente nunha consulta. 

 -Visualización dun vídeo dunha consulta 
médico/paciente 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do 
texto. 

B1.5. Comprender as ideas principais e outros aspectos relevantes para o propósito 
comunicativo de textos orais de carácter informal que relaten experiencias persoais 
(viaxes, estudos, experiencias laborais, relacións persoais, etc.), e expresen opinións ou 
puntos de vista, cunha fala lenta e nunha linguaxe estándar, identificando aspectos como 
a secuencia temporal das experiencias (por exemplo, dunha película), e os sentimentos 
que suscitan 

 B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles 
máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, claramente estruturados, 
e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a unha velocidade media, 
nun rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de aspectos concretos ou abstractos 
de temas xerais, sobre asuntos cotiáns en situacións correntes ou menos habituais, ou 
sobre os propios intereses nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou 
laboral, sempre que exista apoio visual e as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe, e que se poida volver escoitar o dito. 

B1.3. Comprender os detalles de información relativa a datos persoais, horarios, prezos 
e números, así como comprender preguntas e instrucións básicas e seguir indicacións 
breves relativas a necesidades cotiás ou ocupacionais relativas a situacións de 
comunicación básicas dos ámbitos persoal e profesional. 
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 Falar sobre a saúde e 
sobre imaxes nas que se 
observan persoas con 
diversas doenzas 

 -Práctica oral de preguntas respostas coa 
finalidade de facer conxecturas sobre problemas 
de saúde mediante o emprego da gramática e o 
vocabulario vistos. 

B2.3. Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en conversa cara a cara como 
por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, nos que 
se intercambia información, ideas e opinións, se xustifican de maneira simple pero 
suficiente os motivos de accións e plans, e se formulan hipóteses, aínda que ás veces 
haxa vacilacións para buscar expresións e pausas para reformular e organizar o discurso, 
e sexa necesario 

 Interactuar en diálogos 
de situación:Con sulta 
médica 

 -Interacción oral co compañeiro/a para practicar 
unha conversa entre un médico e un paciente 
nunha consulta. 

B2.6. Comprender preguntas e dar información básica sobre si mesmo e relativas aos 
ámbitos educativo e persoal (datos persoais, formación, opinións, plans, intereses), aínda 
que teña que solicitar aclaracións ou repetir as súas respostas para facerse comprender. 

Ler de forma comprensiva 
e autónoma un artigo 
online sobre un mozo que 
quedou en coma tras un 
accidente de tráfico e un 
texto sobre as fobias. 

 -Comprensión escrita dun artigo online sobre a 
recuperación dun mozo tras un accidente de 
tráfico. 

 -Comprensión escrita dun texto sobre unha 
aplicación para combater fobias. 

 -Realización de varios exercicios para practicar o 
vocabulario clave do texto e demostrar que se 
comprenderon os contidos. 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes 
en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves ou de lonxitude 
media e ben estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten 
asuntos cotiáns ou menos habituais, de temas de interese ou salientables para os propios 
estudos, a ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e un léxico de uso común, 
de carácter tanto xeral como máis específico 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do 
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto. 
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Redactar un correo 
electrónico informal, 
prestando atención ás 
fórmulas ou expresións de 
apertura e de peche. 

 -Análise da estrutura dun correo electrónico 
informal. 

 -Análise da linguaxe típica empregada á hora de 
escribir un correo electrónico informal: fórmulas 
informais de saúdo e despedida. 

 -Preparación antes de escribir o correo 
electrónico mediante a realización de varios 
exercicios. 

 -Task: produción dun correo electrónico seguindo 
os pasos facilitados na sección 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves ou de lonxitude media, 
coherentes e de estrutura clara, sobre temas de interese persoal, ou asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os 
recursos de cohesión, as convencións ortográficas e os signos de puntuación máis 
comúns, e amosando un control razoable de expresións e estruturas, e un léxico de uso 
frecuente, de carácter tanto xeral como máis específico dentro da propia área de 
especialización ou de interese. 

Identificar e producir o 
sons /i:/ e / aɪ /. A 
acentuación dos 
modais na oración. 

 -Pronuncia axeitada dos sons /i:/ e /aɪ/ 

 -Entoación correcta de oracións con modais. 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e 
recoñecer os significados e as intencións comunicativas xerais relacionados con eles. 

B5.4. Valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros 
e compañeiras doutros países, como recurso de acceso á información e como 
instrumento de enriquecemento persoal, ao coñecer culturas e maneiras de vivir 
diferentes. 

 Utilizar axeitadament e 
os verbos modais may, 
might, can, could, be able 
to, should, must / have to 
/ need to e mustn't 

 -Uso dos modais may e might para falar de 
posibilidade e de can, could e be able to para 
expresar capacidade e posibilidade. 

 -Uso dos modais should para prestar consello, 
must, have to e need to para falar sobre unha 
obriga ou necesidade e mustn’t para expresar 
prohibición. 

B5.5. Recorrer aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua para identificar 
marcadores discursivos e tipo de expoñentes lingüísticos necesarios segundo o tipo de 
texto e a intención comunicativa; mellorar a aprendizaxe da lingua estranxeira e lograr 
unha competencia comunicativa integrada. 

B5.8. Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto léxico oral e escrito de uso común 
relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos propios intereses, os 
estudos e as ocupacións, así como un repertorio limitado de expresións e modismos de 
uso frecuente, cando o contexto ou o apoio visual facilitan a comprensión 
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UD8: Making sense 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 Aprender vocabulario 
relacionado cos sentidos 
e os adxectivos 
descritivos. Comprender 
léxico e frases funcionais 
para moverse 
empregando o metro 
como medio de 
desprazament o Escoitar 
de xeito comprensivo 
unha conversa sobre 
unha experiencia nunha 
viaxe. 

 -Escoita selectiva dos verbos relacionados cos 
sentidos e outro cos adxectivos descritivos 

 -Comprensión oral dunha conversa sobre un 
experimento acerca das bebidas gasosas. 

 -Comprensión oral duns turistas pedindo axuda 
no metro. 

 -Comprensión oral dun diálogo sobre unha 
experiencia nunha viaxe en Viena 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do 
texto. 

B1.4. Comprender textos orais sinxelos nos que soliciten ou dean información de carácter 
básico e sinxelo, identificando funcións de comunicación variadas e captando tanto as 
liñas xerais como os aspectos secundarios de relevancia, sempre que se fale lentamente 
e nunha linguaxe estándar e poida pedir confirmación do entendido 

B1.5. Comprender as ideas principais e outros aspectos relevantes para o propósito 
comunicativo de textos orais de carácter informal que relaten experiencias persoais 
(viaxes, estudos, experiencias laborais, relacións persoais, etc.), e expresen opinións ou 
puntos de vista, cunha fala lenta e nunha linguaxe estándar, identificando aspectos como 
a secuencia temporal das experiencias (por exemplo, dunha película), e os sentimentos 
que suscitan. 

 Falar sobre preferencias, 
sobre un mesmo e 
comentar unha 
experiencia. 

 Pedir indicacións no 
metro. 

 -Participación en conversas e simulacións co 
compañeiro/a para falar sobre as preferencias, 
sobre un mesmo e comentar unha experiencia. 

 -Interacción oral cun compañeiro/a utilizando o 
vocabulario e as expresións para se mover en 
metro . 

B2.6. Comprender preguntas e dar información básica sobre si mesmo e relativas aos 
ámbitos educativo e persoal (datos persoais, formación, opinións, plans, intereses), aínda 
que teña que solicitar aclaracións ou repetir as súas respostas para facerse comprender. 

B2.5. Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en intercambios claramente 
estruturados, utilizando estratexias de cooperación na interacción e fórmulas ou 
indicacións habituais para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se poida 
necesitar a axuda da persoa interlocutora. 
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 Ler de forma 
comprensiva e autónoma 
unha entrada de blog 
sobre viaxes especiais 
que se organizan para 
persoas invidentes e un 
texto sobre a sociedade 
multicultural de Londres. 

 -Lectura dunha entrada de blog sobre unha 
empresa turística para invidentes. 

 -Exercicios para demostrar a comprensión da 
información clave do texto. 

 -Comprensión escrita dun texto acerca da 
sociedade multicultural de Londres. 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes 
en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves ou de lonxitude 
media e ben estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten 
asuntos cotiáns ou menos habituais, de temas de interese ou salientables para os propios 
estudos, a ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e un léxico de uso común, 
de carácter tanto xeral como máis específico. 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do 
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto. 

 Escribir una descrición 
sobre unha experiencia, 
prestando atención ao 
uso de adxectivos e 
adverbios. 

 -Análise da estrutura da descrición dunha 
experiencia. 

 -Análise da linguaxe típica empregada á hora de 
describir unha experiencia: adxectivos e 
adverbios para proporcionar unha descrición máis 
interesante. 

 -Preparación antes de escribir unha descrición 
dunha experiencia mediante a realización de 
varios exercicios. 

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos 
escritos breves ou de media lonxitude (por exemplo, reformulando estruturas a partir 
doutros textos de características e propósitos comunicativos similares, ou redactando 
borradores previos, e revisando contido, ortografía e presentación do texto antes da súa 
escritura definitiva). 
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UD9: Bridge to the future 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 Comprender 
información xeral e 
específica nunha 
gravación na que tres 
alumnos/as de 
diferentes partes do 
mundo falan sobre os 
seus colexios. 

 -Comprensión oral dunha gravación sobre tres 
alumnos de diferentes partes do mundo que falan 
sobre os seus colexios e dunha conversa sobre 
plans para o futuro. 

B1.5. Comprender as ideas principais e outros aspectos relevantes para o propósito 
comunicativo de textos orais de carácter informal que relaten experiencias persoais 
(viaxes, estudos, experiencias laborais, relacións persoais, etc.), e expresen opinións ou 
puntos de vista, cunha fala lenta e nunha linguaxe estándar, identificando aspectos como 
a secuencia temporal das experiencias (por exemplo, dunha película), e os sentimentos 
que suscitan. 

 Describir ilustracións e 
dar consellos. 

 Interacción oral co 
compañeiro/a para 
practicar situacións nas 
que se presta consello 
sobre unha situación 
relacionada cos estudos 
e o traballo 

 -Práctica oral de conversas para falar de 
diferentes asuntos: descrición de imaxes, 
actividades ou traballos, debate sobre 
afirmacións e debate entre pais e fillos/as 

 -Participación en conversas e simulacións co 
compañeiro/a para describir imaxes, falar sobre 
plans de futuro e dar consellos. 

B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos breves ou de lonxitude media, e de estrutura simple e clara, 
explotando os recursos dos que se dispón e limitando a expresión a estes; recorrendo, 
entre outros, a procedementos como a definición simple de elementos para os que non 
se teñen as palabras precisas, ou comezando de novo cunha nova estratexia cando falla 
a comunicación. 

B2.3. Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en conversa cara a cara como 
por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, nos que 
se intercambia información, ideas e opinións, se xustifican de maneira simple pero 
suficiente os motivos de accións e plans, e se formulan hipóteses, aínda que ás veces 
haxa vacilacións para buscar expresións e pausas para reformular e organizar o discurso, 
e sexa necesario repetir o dito para axudar a persoa interlocutora a comprender algúns 
detalles. 
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 Ler de forma 
comprensiva e 
autónoma un artigo 
sobre o estrés escolar e 
outro sobre a 
preparación para o 
futuro, repasando todas
as estratexias de lectura 
aprendidas durante o 
curso. 

 -Lectura dun artigo sobre o estrés dos estudantes. 

 - Comprensión escrita dun texto relacionado coa 
forma de prepararse para o futuro. 

 -Realización de exercicios para repasar a orde e a 
elección das palabras, e os conectores á hora de 
afrontar a redacción dun texto, ademais da 
procura de erros nun texto xa redactado. 

 -Análise da estrutura do contido dun correo 
electrónico formal no que se solicita un posto de 
traballo. 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes 
en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves ou de lonxitude 
media e ben estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten 
asuntos cotiáns ou menos habituais, de temas de interese ou salientables para os propios 
estudos, a ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e un léxico de uso común, 
de carácter tanto xeral como máis específico. 

B4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención a marxes, rascaduras, 
liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e minúsculas cando corresponda, etc.) en 
soporte impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando importancia da 
presentación nas comunicacións escritas 

 

 Redactar un currículum 
online. 

 Redactar un correo 
electrónico formal para 
solicitar un posto de 
traballo, utilizando un 
rexistro formal 

 -Task: produción dun correo electrónico formal 
para solicitar un posto de traballo seguindo os 
pasos facilitados na sección 

 -Exercicios para aprender a redactar un currículo 
online. 

 -Expresión escrita dunha redacción dun correo 
electrónico formal para solicitar un posto de 
traballo utilizando as expresións e vocabulario 
axeitados, outra sobre algún amigo/a, outra sobre 
as diferenzas respecto ao contacto físico en tres 
culturas diferentes e creación dun currículo online 

B4.4. Seleccionar e achegar información necesaria e pertinente, axustando de maneira 
adecuada a expresión ao destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema tratado e ao 
soporte textual, e expresando opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria. 
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 Repasar a gramática 
aprendida: Present 
Perfect Simple, Past 
Perfect Simple, Future 
Continuous, os verbos 
modais, os infinitivos e 
xerundios, as oracións de 
relativo, os condicionais, 
as oracións temporais, a 
pasiva e o estilo 
indirecto. 

 -Repaso da gramática aprendida durante o curso: 
tempos verbais, modais, oracións de relativo, 
condicionais, pasiva e estilo indirecto. 

 -Uso correcto da gramática que se ten visto ao 
longo da sección a través de distintas actividades. 

B5.2. Recoñecer e utilizar as principais convencións de formato, tipográficas, ortográficas 
e de puntuación, e de uso de maiúsculas e minúsculas, así como abreviaturas e símbolos 
de uso común e máis específico; e saber manexar os recursos básicos de procesamento 
de textos para corrixir os erros ortográficos dos textos que se producen en formato 
electrónico, e adaptarse ás convencións comúns de escritura de textos en internet (por 
exemplo, abreviacións ou outros en chats). 

B5.3. Coñecer e utilizar para a comprensión e a produción do texto os aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, 
traballo e lecer), condicións de vida (hábitat e estrutura socioeconómica), relacións 
interpersoais (xeracionais, entre homes e mulleres, no ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamento (posturas, expresións faciais, uso da voz, contacto visual 
e proxémica) e convencións sociais (actitudes e valores), así como os aspectos culturais 
xerais que permitan comprender información e ideas presentes no texto 

Revisar todas as técnicas de 
word building traballadas en 
todas as unidades do libro: as 
collocations, os phrasal verbs, 
os sufixos e prefixos e as 
familias de palabras en inglés.  

 -Repaso do vocabulario e as técnicas de creación 
de palabras aprendidos durante o curso: prefixos, 
sufixos, familias de palabras, collocations e 
phrasal verbs. 

 -Uso correcto do vocabulario que se ten visto ao 
longo da sección a través de distintas actividades. 

B5.3. Coñecer e utilizar para a comprensión e a produción do texto os aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, 
traballo e lecer), condicións de vida (hábitat e estrutura socioeconómica), relacións 
interpersoais (xeracionais, entre homes e mulleres, no ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamento (posturas, expresións faciais, uso da voz, contacto visual 
e convencións sociais (actitudes e valores), así como os aspectos culturais xerais que 
permitan comprender información e ideas presentes no texto 
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ESTÁNDARES, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE POR UNIDADE DIDÁCTICA 

 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización 
Competencias 
clave 

UD 1 Taking Risks  11 h (1º Trim.)  

B1 PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso de comprensión, 
axustándoo ás necesidades da tarefa (de comprensión global, 
selectiva ou detallada), mellorándoo se é o caso (sacando 
conclusións sobre a actitude do falante e sobre o contido, 
baseándose na entoación e na velocidade da fala), deducindo 
intencións a partir do volume da voz do falante, facendo 
anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.), e intuíndo 
o que non se comprende e o que non se coñece mediante os propios 
coñecementos e as propias experiencias. 

Proba escrita/oral  CLL 
CAA 

B1 PLEB1.2. Comprende instrucións técnicas, dadas cara a cara ou por 
outros medios, relativas á realización de actividades e normas de 
seguridade no ámbito persoal (por exemplo, nunha instalación 
deportiva), público (por exemplo, nunha situación de emerxencia), 
educativo ou ocupacional (por exemplo, unha visita guiada a unha 
pinacoteca, ou sobre o uso de máquinas, dispositivos electrónicos 
ou programas informáticos). 

COMPRENDE AS INSTRUCIÓNS TÉCNICAS DUN GUÍA DE DESCENSO 
DE AUGAS BRAVAS 

Proba oral/escrita  CCL 
CSC 

B1 PLEB1.5. Identifica as ideas principais e os detalles relevantes 
dunha conversación formal ou informal de certa duración entre 
dos o más interlocutores que ten lugar na súa presenza e onde se 

Proba escrita/oral  CLL 
CAA 
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tratan temas coñecidos ou de carácter xeral ou cotián, cando o 
discurso está articulado con claridade e nunha variedade estándar 
da lingua 

IDENTIFICA AS IDEAS PRINCIPALES NUNHA ENTREVISTA PERSOAL 
PARA O XORNAL ESCOLAR 

B2 PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría das veces interactua 
ou intervén na lingua estranxeira de xeito claro e comprensible, e 
persevera no seu uso cunha actitude positiva, aínda que cometa 
erros e teña que pedir axuda ou aclaracións, manifestando 
interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

ENTREVISTA AO SEU COMPAÑEIRO NA PROCURA DE INFORMACIÓN 
PERSOAL 

Proba oral/Táboa de observación  CLL CSC 
CSIEE 

B2 PLEB2.3. Produce textos breves ou de lonxitude media, tanto en 
conversa cara a cara como por teléfono ou outros medios 
técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, nos que se 
intercambia información, ideas e opinións, se xustifican de 
maneira simple pero suficiente os motivos de accións e plans, e 
se formulan hipóteses, aínda que ás veces haxa vacilacións para 
buscar expresións e pausas para reformular e organizar o 
discurso, e sexa necesario 

CONVERSA COS COMPAÑEIROS PARA FALAR SOBRE OS SEUS PLANS 
RELACIONADOS COAS ACTIVIDADES DE RISCO 

Proba oral  CLL 
CSIEE 
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B3 PLEB3.1. Nas actividades de lectura da aula, explica como sabe 
inferir significados a partir do seu coñecemento do mundo, do 
coñecemento doutros idiomas, do contexto lingüístico, dos apoios 
visuais (imaxes, tipografía, deseño, etc.), así como das 
características do medio en que aparece impresa a información 
(carteis, folletos, revistas, xornais, páxinas web, etc.) 

EXPLICA O CONTIDO DUN FOLLETO SOBRE PARACAIDISMO 

Proba oral/Táboa de observación  CLL CAA 
CSIEE 

B3 PLEB3.4. Localiza con facilidad información específica de carácter 
concreto en textos xornalísticos en calquera soporte, ben 
estruturados e de extensión media, tales como noticias glosadas; 
recoñece ideas significativas de artigo divulgativos sinxelos, e 
identifica as conclusións principais en textos de carácter claramente 
argumentativo, sempre que poida reler as seccións difíciles. 

LOCALIZA INFORMACIÓN SOBRE OS PERIGOS DE SER CORRESPONSAL 
DE GUERRA 

Proba escrita  CLL CAA 
CCEC 

B3  PLEB3.7. Identifica información relevante en instrucións 
detalladas sobre o uso de aparellos, dispositivos ou programas 
informáticos, e sobre a realización de actividades e normas de 
seguridade ou de convivencia (por exemplo, nun evento cultural, 
nunha residencia de estudantes ou nun contexto ocupacional). 

IDENTIFICA UNHAS INSTRUCIONS DE SEGURIDADE (P18 EXE.1 ,P19 
EXE.2) 

Proba oral/escrita  CLL 
CSC 

B4 PLEB4.1. Escribe, nun formato convencional, informes breves e 
sinxelos nos que dá información esencial sobre un tema educativo 
ou ocupacional, ou menos habitual (por exemplo, un accidente), 
describindo brevemente situacións, persoas, obxectos e lugares; 
narrando acontecementos nunha clara secuencia lineal, e 

Proba escrita  CLL 
CSIEE 
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explicando de maneira sinxela os motivos de certas accións. 

ESCRIBE UN INFORME BREVE DANDO INFORMACIÓN 
ESENCIAL DUNHA PERSOA (P.16 EX.2) 

B5 PLEB5.2. Produce textos escritos en diferentes soportes, sen erros 
ortográficos e de puntuación que impidan a comprensión, e utiliza 
o corrector informático para detectar e corrixir erros tipográficos e 
ortográficos. 

REDACTA AS INSTRUCIÓNS DE SEGURIDADE DUNHA ACTIVIDADE 
DEPORTIVA 

Proba escrita  CCL 
CSIEE 

B5 PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe ou estadía 
noutros países por motivos persoais, educativos ou ocupacionais 
(transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, 
relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar 
atención, información, axuda ou explicacións, e facer unha 
reclamación ou unha xestión formal de xeito sinxelo, pero correcta 
e adecuada ao contexto 

Proba oral  CCL 
CSIEE 
CSC 
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 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización 
Competencias 
clave 

UD 2 Kings and Queens  11 h (1º Trim.)  

B1 PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas principais 
e información relevante en presentacións ou charlas ben 
estruturadas e de exposición clara sobre temas coñecidos ou do 
seu interese relacionados co ámbito educativo ou ocupacional 
(por exemplo, sobre un tema educativo ou de divulgación 
científica, ou unha charla sobre a formación profesional noutros 
países). 

ESCOITA DE XEITO COMPRENSIVO UN DEBATE SOBRE A LINGUA 
“DOTHRAKIi” 

Proba oral /escrita  CLL 
CAA 

B2 PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben estruturadas, ensaiadas 
previamente e con apoio visual (por exemplo, PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas educativos ou ocupacionais do seu 
interese, organizando a información básica de maneira coherente, 
explicando as ideas principais brevemente e con claridade, e 
respondendo a preguntas sinxelas de oíntes articuladas de maneira 
clara e a velocidade media. 

FAI UNHA PRESENTACIÓN SOBRE UN LUGAR NO QUE ESTIVO 

Proba oral/Táboa de observación  CLL CAA 
CSIEE 

B2 PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos para entender e facerse 
entender, como a utilización de expresións memorizadas ou fixas 
(para pedir que lle falen máis a modo, que lle repitan ou que lle 
aclaren) e o uso de exemplos e definicións, ou de aspectos 
paralingüísticos como os acenos, a entoación, etc. 

INTERACTÚA EN CONVERSAS RELACIONADAS COA 

Proba oral  CLL 
CSIEE 
CSC 
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CONCERTACIÓN DE CITAS E ENCONTROS .(P30 EX3) 

B3 PLEB3.4. Localiza con facilidade información específica de carácter 
concreto en textos xornalísticos en calquera soporte, ben 
estruturados e de extensión media, tales como noticias glosadas; 
recoñece ideas significativas de artigos divulgativos sinxelos, e 
identifica as conclusións principais en textos de carácter claramente 
argumentativo, sempre que poida reler as seccións difíciles. 

LE DE FORMA COMPRENSIVA E AUTÓNOMA UNHA CRÍTICA 
SOBRE A SERIE DE TELEVISIÓN “XOGO DE TRONOS”. 

Proba escrita  CLL CAA 
CCEC 

B3 PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os puntos principais e 
información relevante de anuncios e comunicacións de carácter 
público, institucional ou corporativo e claramente estruturados, 
relacionados con asuntos do seu interese persoal, educativo ou 
ocupacional 

ENTENDE A INFORMACIÓN RELEVANTE DUNHA PROGRAMACIÓN 
TELEVISIVA NUN XORNAL 

Proba escrita  CLL 
CCEC 

B4 PLEB4.1. Escribe, nun formato convencional, informes breves e 
sinxelos nos que dá información esencial sobre un tema educativo 
ou ocupacional, ou menos habitual (por exemplo, un accidente), 
describindo brevemente situacións, persoas, obxectos e lugares; 
narrando acontecementos nunha clara secuencia lineal, e 
explicando de maneira sinxela os motivos de certas accións. 

 

Proba escrita 

 CLL 
CSIEE 

B4 PLEB4.8. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en 
soporte impreso ou dixital, utilizando correctamente as 
convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

FAI UNHA CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA PROCURANDO 

Proba escrita  CLL CD 
CCEC 
CSIEE 
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INFORMACIÓN EN INTERNET PRESTANDO ATENCIÓN AOS 
CONECTORES ADVERSATIVOS E A ESTRUTURA. 

B5 PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación clara, aceptable e 
comprensible, e utiliza adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir algunha vez por solicitude das 
persoas interlocutoras. 

Proba oral  CLL 

B5 PLEB5.5. Comprende e utiliza con corrección suficiente e 
adecuación sociolingüística os recursos lingüísticos propios do seu 
nivel, e frases feitas e locucións idiomáticas sinxelas e habituais 
da comunidade lingüística correspondente á lingua meta. 

COMPRENDE E UTILIZA BEN AS ORACIÓNS ESPECIFICATIVAS E 
EXPLICATIVAS. 

Proba escrita  CLL 

 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización 
Competencias 
clave 

UD 3 It’s a mystery!  13 h (1º Trim.)  

B1 PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas principais 
e información relevante en presentacións ou charlas ben 
estruturadas e de exposición clara sobre temas coñecidos ou do 
seu interese relacionados co ámbito educativo ou ocupacional 
(por exemplo, sobre un tema educativo ou de divulgación 
científica, ou unha charla sobre a formación profesional noutros 
países). 

ESCOITA COMPRENSIVA DUN GUÍA TURÍSTICO (P37 EX.9,10) 

Proba oral/escrita  CLL 
CAA 
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B1 PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso de comprensión, 
axustándoo ás necesidades da tarefa (de comprensión global, 
selectiva ou detallada), mellorándoo se é o caso (sacando conclusións 
sobre a actitude do falante e sobre o contido, baseándose na 
entoación e na velocidade da fala), deducindo intencións a partir do 
volume da voz do falante, facendo anticipacións do que segue 
(palabra, frase, resposta, etc.), e intuíndo o que non se comprende e 
o que non se coñece mediante os propios coñecementos e as propias 
experiencias DIFERENZA VOCABULARIO ESPECÍFICO E FALA DO 
INGLÉS AMERICANO E BRITÁNICO (P.42 EX1-3) 

Proba oral  CLL 

CAA 

B2 PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría das veces interactúa 
ou intervén na lingua estranxeira de xeito claro e comprensible, e 
persevera no seu uso cunha actitude positiva, aínda que cometa 
erros e teña que pedir axuda ou aclaracións, manifestando 
interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

Táboa de observación  CLL 
CSIEE 

B2 PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben estruturadas, ensaiadas 
previamente e con apoio visual (por exemplo, PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas educativos ou ocupacionais do seu 
interese, organizando a información básica de maneira 
coherente, explicando as ideas principais brevemente e con 
claridade, e respondendo a preguntas sinxelas de oíntes 
articuladas de maneira clara e a velocidade media. 

FALA SOBRE UN FENOMENO ESTRANO 

Proba oral/Táboa de observación  CLL CD 
CSIEE 
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B3 PLEB3.1. Nas actividades de lectura da aula, explica como sabe 
inferir significados a partir do seu coñecemento do mundo, do 
coñecemento doutros idiomas, do contexto lingüístico, dos apoios 
visuais (imaxes, tipografía, deseño, etc.), así como das 
características do medio en que aparece impresa a información 
(carteis, folletos, revistas, xornais, páxinas web, etc.). 

LE E DEDUCE SIGNIFICADOS DUN ARTIGO SOBRE OS NENOS VERDES 
DE WOOBIT. 

Táboa de observación  CLL 
CAA 

B3 PLEB3.4. Localiza con facilidade información específica de carácter 
concreto en textos xornalísticos en calquera soporte, ben 
estruturados e de extensión media, tales como noticias glosadas; 
recoñece ideas significativas de artigos divulgativos sinxelos, e 
identifica as conclusións principais en textos de carácter claramente 
argumentativo, sempre que poida reler as seccións difíciles 

LOCALIZA INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE PERSOAXES 
LITERARIOS DA LINGUA INGLESA 

Proba escrita  CLL 
CEC 

B3 PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais e os detalles máis 
relevantes de textos de ficción e textos literarios contemporáneos 
breves, ben estruturados e nunha variante estándar da lingua, nos 
que o argumento é lineal e se pode seguir sen dificultade, e os 
personaxes e as súas relacións se describen de maneira clara e 
sinxela. 

COMPRENDE ASPECTOS XERAIS DUNS FENÓMENOS NATURAIS E 
SOBRENATURAIS 

Proba escrita  CLL 
CEC 
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B4 PLEB4.1. Escribe, nun formato convencional, informes breves e 
sinxelos nos que dá información esencial sobre un tema educativo 
ou ocupacional, ou menos habitual (por exemplo, un accidente), 
describindo brevemente situacións, persoas, obxectos e lugares; 
narrando acontecementos nunha clara secuencia lineal, e 
explicando de maneira sinxela os motivos de certas accións 

ESCRIBE UNHA HISTORIA PRESTANDO ATENCIÓN AO USO DOS 
CONECTORES DE SECUENCIA. 

Proba escrita  CLL 
CSIEE 

B5 PLEB5.5. Comprende e utiliza con corrección suficiente e 
adecuación sociolingüística os recursos lingüísticos propios do seu 
nivel, e frases feitas e locucións idiomáticas sinxelas e utilizar 
correctamente o Present Perfect Simple, o Past Simple, o Past 
Perfect Simple e o used to. bituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

Proba escrita  CLL 

B5 PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación clara, aceptable e 
comprensible, e utiliza adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir algunha vez por solicitude das 
persoas interlocutoras. 

Proba oral  CLL 
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 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización 
Competencias 
clave 

UD 4 Living together  12 h (2º Trim.)  

B1 PLEB1.7. Comprende, nunha conversa formal, ou entrevista na que 
participa (por exemplo, en centros de estudos ou de traballo), 
información relevante e detalles sobre asuntos prácticos relativos 
a actividades educativas ou ocupacionais de carácter habitual e 
predicible, sempre que poida pedir que se lle repita, ou que se 
reformule, aclare ou elabore, algo do que se lle dixo 

COMPRENDE AS PREGUNTAS DUN ORIENTADOR ESCOLAR NUNHA 
ENTREVISTA. 

Proba oral/escrita  CLL 
CSC 
CCEC 

B1 PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas principais e 
información relevante en presentacións ou charlas ben estruturadas 
e de exposición clara sobre temas coñecidos ou do seu interese 
relacionados co ámbito educativo ou ocupacional (por exemplo, 
sobre un tema educativo ou de divulgación científica, ou unha charla 
sobre a formación profesional noutros países). 

ESCOITA DE XEITO COMPRENSIVO UN PROGRAMA DE RADIO SOBRE 
VARIOS PROBLEMAS NUNHA CIDADE. 

Proba oral/escrita  CLL 
CAA 
CCEC 
CSC 
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B2 PLEB2.5. Participa adecuadamente en conversas informais cara a 
cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre asuntos 
cotiáns ou menos habituais, nas que intercambia información e se 
expresa e xustifica brevemente opinións e puntos de vista; narra e 
describe de forma coherente feitos ocorridos no pasado ou plans de 
futuro reais ou inventados; formula hipóteses; fai suxestións; pide 
e dá indicacións ou instrucións con certo detalle; expresa e xustifica 
sentimentos, e describe aspectos concretos e abstractos de temas 
como, por exemplo, a música, o cine, a literatura ou os temas de 
actualidade. 

INTERACTÚA ORALMENTE CO COMPAÑEIRO PRACTICANDO 
ENTREVISTAS TÍPICAS CUN ORIENTADOR (P.58 EX.1-2) 

Proba oral/Táboa de observación  CLL 
CSIEE 
CSC 

B2 PLEB2.6. Toma parte en conversas formais, entrevistas e reunións 
de carácter educativo ou ocupacional, sobre temas habituais nestes 
contextos, intercambiando información pertinente sobre feitos 
concretos, pedindo e dando instrucións ou solucións a problemas 
prácticos, expondo os seus puntos de vista de maneira sinxela e con 
claridade, e razoando e explicando brevemente e de maneira 
coherente as súas accións, as súas opinións e os seus plans. 

INTERACTÚA NUNHA SIMULACIÓN PARA RESOLVER UN PROBLEMA 
(Px.55 ex11) 

Proba oral  CLL 
CSIEE 

B3 PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os puntos principais e 
información relevante de anuncios e comunicacións de carácter 
público, institucional ou corporativo e claramente estruturados, 
relacionados con asuntos do seu interese persoal, educativo ou 
ocupacional por exemplo, sobre lecer, cursos, bolsas e ofertas de 
traballo). 

Proba escrita  CLL 
CSC 
CCEC 



 

244 
 

COMPRENDE A INFORMACIÓN RELEVANTE DUNS ANUNCIOS 
PARA FACER VOLUNTARIADO. 

B4 PLEB4.2. Escribe correspondencia formal básica, dirixida a 
institucións públicas ou privadas ou entidades comerciais, 
fundamentalmente destinada a pedir ou dar información, solicitar 
un servizo ou realizar unha reclamación ou outra xestión sinxela, 
respectando as convencións formais e as normas de cortesía 
usuais neste tipo de textos. 

ESCRIBE CORRESPONDENCIA (E-MAIL FORMAL AO CONCELLO) 
PARA SOLICITAR INFORMACIÓN PARA UN CAMPAMENTO DE 
VERÁN 

Proba escrita  CLL 
CSIEE 
CSC 

B4 PLEB4.5. Completa un cuestionario detallado con información 
persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para facerse membro 
dunha asociación ou para solicitar unha bolsa). 

COMPLETA UN CUESTIONARIO PARA FACER VOLUNTARIADO 

Proba escrita  CLL 
CSC 

B5 PLEB5.5. Comprende e utiliza con corrección suficiente e 
adecuación sociolingüística os recursos lingüísticos propios do seu 
nivel, e frases feitas e locucións idiomáticas sinxelas e habituais da 
comunidade lingüística correspondente á lingua meta. 

Proba escrita  CLL 

 UTILIZA AXEITADAMENTE O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO 
CONDICIONAL, O CONDICIONA CERO E AS ORACIÓNS 
TEMPORAIS. 
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 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización 
Competencias 
clave 

UD 5 Made for you  12 h (2º Trim.)  

B1 PLEB1.1. Nas actividades de aula, reflexiona sobre o seu proceso de 
compresión, axustándoo e mellorándoo se é o caso, sacando 
conclusións sobre a actitude do falante e sobre o contido, 
baseándose na entoación e na velocidade da fala; deducindo 
intencións a partir do volume da voz do falante; facendo 
anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.), e intuíndo 
o que non se comprende e o que non se coñece mediante os propios 
coñecementos e as propias experiencias. 

Táboa de observación  . CCL 
CAA 

B1 PLEB1.6. Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás 
e estruturadas (por exemplo, en bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes, centros docente e lugares de traballo) 
ou menos habituais (por exemplo, nunha farmacia, nun hospital, 
nunha comisaría. 

ENTENDE O QUE SE LLE DI NUNHA XESTIÓN NUNHA TENDA 

Proba oral/escrita  CCL 
CSC 

B2 PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría das veces interactúa 
ou intervén na lingua estranxeira de xeito claro e comprensible, e 
persevera no seu uso cunha actitude positiva, aínda que cometa 
erros e teña que pedir axuda ou aclaracións, manifestando 
interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das 
súas compañeiras. 

INTERACTÚA COS COMPAÑEIROS PARA DESCRIBIR UN PRODUCTO, 
FALA SOBRE O FUTURO E TOMA DECISIÓNS. 

Proba oral/Táboa de observación  CLL 
CSIEE 
CSC 
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B2 PLEB2.5. Participa adecuadamente en conversas informais cara a 
cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre asuntos 
cotiáns ou menos habituais, nas que intercambia información e se 
expresa e xustifica brevemente opinións e puntos de vista; narra e 
describe de forma coherente feitos acontecidos no pasado ou plans 
de futuro reais ou inventados; formula hipóteses; fai suxestións; 
pide e dá indicacións ou instrucións con certo detalle; expresa e 
xustifica sentimentos, e describe aspectos concretos e abstractos 
de temas como, por exemplo, a música, o cine, a literatura ou os 
temas de actualidade. 

INTERACTÚA NUN ESTABLECEMENTO COMERCIAL NA 
COMPRAVENDA DUN PRODUTO 

Proba oral  CLL CSC 
CSIEE 

B3 PLEB3.6. . Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios 
e material de carácter publicitario sobre asuntos do seu interese 
persoal e educativo (por exemplo prospectos, programas de 
estudos universitarios)., folletos, 

LE E COMPRENDE UNS SMS NOS QUE SE ANUNCIAN DIFERENTES 
PRODUCTOS. 

Proba escrita  CCL 

B4 PLEB4.2. Nas tarefas de expresión escrita, produce 
habitualmente textos coherentes, con cohesión e adecuados aos 
fins funcionais, con razoable corrección tanto ortográfica como 
de puntuación, na orde das palabras e na presentación do escrito 
(marxes, espazos de intre liñas, uso de maiúsculas e minúsculas, 
etc.) 

ESCRIBE UN ARTIGO DE OPINIÓN SOBRE AS COMPRAS ONLINE 
EMPREGANDO A VOZ PASIVA 

Proba escrita  CCL 
CSIEE 
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B4 PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, 
en calquera soporte, nos que solicita e se transmite información e 
opinións sinxelas e nos que resalta os aspectos que lle resultan 
importantes (por exemplo, nunha páxina web ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha profesora), 
respectando as convencións e as normas de cortesía. 

ESCRIBE UN SMS CON CONTIDO PUBLICITARIO 

Proba escrita  CLL 
CCEC 

B5 PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe ou estadía 
noutros países por motivos persoais, educativos ou ocupacionais 
(transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, 
relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar atención, 
información, axuda ou explicacións, e facer unha reclamación ou 
unha xestión formal de xeito sinxelo, pero correcta e adecuada ao 
contexto. 

DESENVÓLVESE ADECUADAMENTE NAS ACTIVIDADES DE 
COMPRA E VENDA DE PRODUTOS 

Proba escrita/oral  CLL CSC 
CSIEE 

B5 PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación clara, aceptable e 
comprensible, e utiliza adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir algunha vez por solicitude das 
persoas interlocutoras 

Táboa de observación  CLL 
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 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización 
Competencias 
clave 

UD 6 Saving our Planet  13 h (2º Trim.)  

B1 PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso de comprensión, 
axustándoo ás necesidades da tarefa (de comprensión global, 
selectiva ou detallada), mellorándoo se é o caso (sacando 
conclusións sobre a actitude do falante e sobre o contido, 
baseándose na entoación e na velocidade da fala), deducindo 
intencións a partir do volume da voz do falante, facendo 
anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.), e intuíndo 
o que non se comprende e o que non se coñece mediante os propios 
coñecementos e as propias experiencias. 

ENTENDE INFORMACIÓN ORAL NUNHA ENQUISA SOBRE O RECICLAXE 

Proba oral/escrita – CLL 
CCEC 

B1 PLEB1.3. Identifica a idea principal e aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente articuladas cando hai apoio visual 
que complementa o discurso, así como o esencial de anuncios 
publicitarios, series e películas ben estruturados e articulados con 
claridade, nunha variedade estándar da lingua, e cando as imaxes 
facilitan a comprensión. 

IDENTIFICA A IDEA PRINCIPAL NUNHA ENTREVISTA RADIOFÓNICA 
(P.77 EX.5-6) 

Proba oral  CLL 
CAA 

B2 PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría das veces interactua 
ou intervén na lingua estranxeira de xeito claro e comprensible, e 
persevera no seu uso cunha actitude positiva, aínda que cometa 
erros e teña que pedir axuda ou aclaracións, manifestando 
interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das 

Proba oral  CLL 
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súas compañeiras. 

INTERACTÚA COS COMPAÑEIROS REPRODUCINDO O QUE OUTROS 
DIN POÑENDO EN PRÁCTICA O ESTILO INDIRECTO 

B2 PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos para entender e facerse 
entender, como a utilización de expresións memorizadas ou fixas 
(para pedir que lle falen máis a modo, que lle repitan ou que lle 
aclaren) e o uso de exemplos e definicións, ou de aspectos 
paralingüísticos como os acenos, a entoación, etc. 

INTERACTÚA CUN COMPAÑEIRO SIMULANDO UNHA CONVERSA 
REXISTRÁNDOSE NA RECEPCIÓN A CHEGADA A ÚN HOTEL 

Proba oral/escrita  CCL CSC 
CSIEE 

B3 PLEB3.2. Procura e entende información específica de carácter 
concreto en páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados (por exemplo, enciclopedias, 
dicionarios, monografías, presentacións) sobre temas relativos a 
materias educativas ou asuntos ocupacionais relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses, e analiza a información tendo 
en conta varios criterios (autoría, fiabilidade da páxina que o 
publica, datas, etc.) que axuden a avaliar a credibilidade do 
material. 

ENTENDE INFORMACIÓN ESPECÍFICA NUN INFORME SOBRE A 
LIMPIEZA DO MAR 

Proba escrita  CLL 

CAA 
CCEC 
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B3 PLEB3.4. Localiza con facilidade información específica de carácter 
concreto en textos xornalísticos en calquera soporte, ben 
estruturados e de extensión media, tales como noticias glosadas; 
recoñece ideas significativas de artigos divulgativos sinxelos, e 
identifica as conclusións principais en textos de carácter 
claramente argumentativos sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 

LOCALIZA INFORMACIÓN ESPECÍFICA NUN TEXTO SOBRE AS 
GALÁPAGOS 

Proba escrita  CLL 

CAA 
CCEC 

B4 PLEB4.1. Escribe, nun formato convencional, informes breves e 
sinxelos nos que dá información esencial sobre un tema educativo 
ou ocupacional, ou menos habitual (por exemplo, un accidente), 
describindo brevemente situacións, persoas, obxectos e lugares; 
narrando acontecementos nunha clara secuencia lineal, e 
explicando de maneira sinxela os motivos de certas accións 

ESCRIBE UN POST SOBRE UNHA VIAXE INCLUINDO CONECTORES 
COPULATIVOS 

Proba escrita  CLL 
CSIEE 
CCEC 

B4 PLEB4.8. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en 
soporte impreso e dixital, utilizando correctamente as 
convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

ESCRIBE UN ANUNCIO SOBRE TURISMO ECOLÓXICO NUHA 
PÁXINA WEB 

Proba escrita  CLL CD 
CCEC 
CSIEE 

B5 PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación clara, aceptable e 
comprensible, e utiliza adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir algunha vez por solicitude das 
persoas interlocutoras. 

Proba oral  CLL 
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B5 PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe ou estadía 
noutros países por motivos persoais, educativos ou ocupacionais 
(transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, 
relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar 
atención, información, axuda ou explicacións, e facer unha 
reclamación ou unha xestión formal de xeito sinxelo, pero correcta 
e adecuada ao contexto. 

SABE REXISTRARSE NUN HOTE EMPREGANDO O VOCABULARIO E 
EXPRESIÓNS TÍPICAS NA RECEPCIÓN DUN HOTEL 

Proba oral/Táboa de Observación  CLL CSC 
CSIEE 

B5 PLEB5.5. Comprende e utiliza con corrección suficiente e 
adecuación sociolingüística os recursos lingüísticos propios do seu 
nivel, e frases feitas e locucións idiomáticas sinxelas e habituais da 
comunidade lingüística correspondente á lingua meta. 

UTILIZA CORRECTAMENTE O ESTILO INDIRECTO E OS VERBOS 
DECLARATIVOS 

Proba escrita  CLL 

 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización 
Competencias 
clave 

UD 7 Be Healthy!  11 h (3º Trim.)  

B1 PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas principais e 
información relevante en presentacións ou charlas ben estruturadas 
e de exposición clara sobre temas coñecidos ou do seu interese 
relacionados co ámbito educativo ou ocupacional (por exemplo, 
sobre un tema educativo ou de divulgación científica, ou unha charla 

Proba oral/escrita  CLL 
CSC 
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sobre a formación profesional noutros países). 

DISTINGUE INFORMACIÓN RELEVANTE NUNHA CHARLA ACERCA 
DOS PROBLEMAS DE SAÚDE 

B1 PLEB1.6. Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás 
e estruturadas (por exemplo, en bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes, centros docente e lugares de traballo) 
ou menos habituais (por exemplo, nunha farmacia, un hospital, 
nunha comisaría ou nun organismo público), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles 

ENTENDE O QUE SE LLE DÍ CANDO VAI Ó MÉDICO 

Proba oral/escrita  CLL 
CSC 

B2 PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría das veces interactua ou 
intervén na lingua estranxeira de xeito claro e comprensible, e 
persevera no seu uso cunha actitude positiva, aínda que cometa 
erros e teña que pedir axuda ou aclaracións, manifestando interese 
e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras 

INTERACTÚA COS COMPAÑEIROS PARA FALAR DA SÚA SAÚDE, 
SABE EXPLICARSE E FACER ESPECULACIÓNS USANDO OS VERBOS 
MODAIS 

Proba oral  CLL 
CSC 
CSIEE 

B2 PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos para entender e facerse 
entender, como a utilización de expresións memorizadas ou fixas 
(para pedir que lle falen máis a modo, que lle repitan ou que lle 
aclaren) e o uso de exemplos e definicións, ou de aspectos 
paralingüísticos como os acenos, a entoación, etc. 

USA AS EXPRESIÓNS MEMORIZADAS E O VOCABULARIO TÍPICO 
(SAUDE E PARTES DO CORPO) EMPREGADO HABITUALMENTE 

Proba oral  CLL 
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NA CONSULTA DO MÉDICO 

B3 PLEB3.2. Procura e entende información específica de carácter 
concreto en páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados (por exemplo, enciclopedias, 
dicionarios, monografías, presentacións) sobre temas relativos a 
materias educativas ou asuntos ocupacionais relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses, e analiza a información tendo 
en conta varios criterios (autoría, fiabilidade da páxina que o publica, 
datas, etc.) que axuden a avaliar a credibilidade do material. 

Proba escrita  CLL 
CAA 

B3 PLEB3.4. Localiza con facilidade información específica de carácter 
concreto en textos xornalísticos en calquera soporte, ben 
estruturados e de extensión media, tales como noticias glosadas; 
recoñece ideas significativas de artigos divulgativos sinxelos, e 
identifica as conclusións principais en textos de carácter claramente 
argumentativo, sempre que poida reler as seccións difíciles . 

LOCALIZA CON FACILIDADE INFORMACIÓN DUN ARTÍCULO 
PUBLICADO NUNHA PÁXINA WEB 

Proba escrita  CLL 
CAA 

B4 PLEB4.2. Escribe correspondencia formal básica, dirixida a 
institucións públicas ou privadas ou entidades comerciais, 
fundamentalmente destinada a pedir ou dar información, solicitar 
un servizo ou realizar unha reclamación ou outra xestión sinxela, 
respectando as convencións formais e as normas de cortesía usuais 
neste tipo de textos. 

Proba escrita  CLL 
CSIEE 
CSC 
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B4 PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios 
breves, en calquera soporte, nos que solicita e se transmite 
información e opinións sinxelas e nos que resalta os aspectos que 
lle resultan importantes (por exemplo, nunha páxina web ou 
unha revista xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha 
profesora), respectando as convencións e as normas de cortesía. 

ESCRIBE E COÑOCE AS CONVENCIONS E AS NORMAS DE 
CORTESIA DUN E-MAIL INFORMAL 

Proba escrita  CLL 
CSC 

B5 PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación clara, aceptable e 
comprensible, e utiliza adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir algunha vez por solicitude das 
persoas interlocutoras 

Proba oral/Táboa de observación  CLL 

B5 PLEB5.2. Produce textos escritos en diferentes soportes, sen erros 
ortográficos e de puntuación que impidan a comprensión, e utiliza o 
corrector informático para detectar e corrixir erros tipográficos e 
ortográficos. 

Proba escrita  CLL 
CD 

B5 PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe ou estadía 
noutros países por motivos persoais, educativos ou ocupacionais 
(transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, 
relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar atención, 
información, axuda ou explicacións, e facer unha reclamación ou 
unha xestión formal de xeito sinxelo, pero correcta e adecuada ao 
contexto. 

SABE SOLICITAR AYUDA POR MOTIVOS DE SAÚDE 

Proba escrita  CLL 
CSC 
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 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización 
Competencias 
clave 

UD 8 Making Sense  11 h (3º Trim.)  

B1 PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso de comprensión, 
axustándoo ás necesidades da tarefa (de comprensión global, 
selectiva ou detallada), mellorándoo se é o caso (sacando 
conclusións sobre a actitude do falante e sobre o contido, 
baseándose na entoación e na velocidade da fala), deducindo 
intencións a partir do volume da voz do falante, facendo 
anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.), e 
intuíndo o que non se comprende e o que non se coñece mediante 
os propios coñecementos e as propias experiencias. 

Táboa de observación  CLL 
CAA 

B1 PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas principais 
e información relevante en presentacións ou charlas ben 
estruturadas e de exposición clara sobre temas coñecidos ou do 
seu interese relacionados co ámbito educativo ou ocupacional 
(por exemplo, sobre un tema educativo ou de divulgación 
científica, ou unha charla sobre a formación profesional noutros 
países). 

DISTINGUE INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA AOS SENTIDOS 

Proba oral/escrita  CLL 

B2 PLEB2.5. Participa adecuadamente en conversas informais cara a 
cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre asuntos 
cotiáns ou menos habituais, nas que intercambia información e se 
expresa e xustifica brevemente opinións e puntos de vista; narra e 
describe de forma coherente feitos ocorridos no pasado ou plans de 
futuro reais ou inventados; formula hipóteses; fai suxestións; pide e 
dá indicacións ou instrucións con certo detalle; expresa e xustifica 

Proba escrita  CLL 
CSIEE 
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sentimentos, e describe aspectos concretos e abstractos de temas 
como, por exemplo, a música, o cine, a literatura ou os temas de 
actualidade. 

EXPRESA OPINIONS , PUNTOS DE VISTA E SENTIMENTOS, 
FACENDO USO DOS ADXECTIVOS DECRITIVOS O –ING E O 
INFINITIVO 

B3 PLEB3.2. Procura e entende información específica de carácter 
concreto en páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados (por exemplo, enciclopedias, 
dicionarios, monografías, presentacións) sobre temas relativos a 
materias educativas ou asuntos ocupacionais relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses, e analiza a información tendo 
en conta varios criterios (autoría, fiabilidade da páxina que o publica, 
datas, etc.) que axuden a avaliar a credibilidade do material. 

ENTENDE INFORMACIÓN ESPECÍFICA EN PÁXINAS WEB 

Proba escrita  CLL 
CAA 

B4 PLEB4.1. Escribe, nun formato convencional, informes breves e 
sinxelos nos que dá información esencial sobre un tema educativo 
ou ocupacional, ou menos habitual (por exemplo, un accidente), 
describindo brevemente situacións, persoas, obxectos e lugares; 
narrando acontecementos nunha clara secuencia lineal, e 
explicando de maneira sinxela os motivos de certas accións. 

DESCRIBE SITUACIÓNS, EXPERIENCIAS, FACENDO USO DOS 
ADXECTIVOS DESCRITIVOS 

Proba escrita  CLL 
CSIEE 

B4 PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios 
breves, en calquera soporte, nos que solicita e se transmite 
información e opinións sinxelas e nos que resalta os aspectos que 
lle resultan importantes (por exemplo, nunha páxina web ou 

Proba escrita  CLL 
CSIEE 
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unha revista xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha 
profesora), respectando as convencións e as normas de cortesía 

ESCRIBE UN ANUNCIO NUHA PÁXINA WEB 

B5 PLEB5.4. Recoñece os elementos culturais máis relevantes dos países 
onde se fala a lingua estranxeira, e establece relación entre aspectos 
da cultura propia e da cultura meta para cumprir, de ser o caso, o 
papel de intermediario lingüístico e cultural, abordando con eficacia 
a resolución de malentendidos interculturais, e valorando 
positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

RECONOCE AS FÓRMULAS AXEITDAS PARA PEDIR INDICACIÓNS NO 
METRO E MOSTRA RESPECTO POLAS PERSOAS QUE TEÑEN 
ALGUNHA MINUSVALÍA 

Proba escrita  CLL 
CSC 

 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización 
Competencias 
clave 

UD 9 Bridge to the future  14 h (3º Trim.)  

B1 PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas principais 
e información relevante en presentacións ou charlas ben 
estruturadas e de exposición clara sobre temas coñecidos ou do 
seu interese relacionados co ámbito educativo ou ocupacional 
(por exemplo, sobre un tema educativo ou de divulgación 
científica, ou unha charla sobre a formación profesional noutros 
países) 

DISTINGUE INFORMACIÓN RELEVANTE DUNHAS PRESENTACIÓNS 
DUNS ALUMNOS DE DIFERENTES PAÍSES FALANDO DOS SEUS 

Proba oral/escrita  CLL 
CSC 
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COLEXIOS 

B2 PLEB2.5. Participa adecuadamente en conversas informais cara a 
cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre asuntos 
cotiáns ou menos habituais, nas que intercambia información e se 
expresa e xustifica brevemente opinións e puntos de vista; narra e 
describe de forma coherente feitos ocorridos no pasado ou plans de 
futuro reais ou inventados; formula hipóteses; fai suxestións; pide e 
dá indicacións ou instrucións con certo detalle; expresa e xustifica 
sentimentos, e describe aspectos concretos e abstractos de temas 
como, por exemplo, a música, o cine, a literatura ou os temas de 
actualidade. 

Proba oral  CLL 
CSIE
E 

B3 PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte 
incluíndo foros en liña ou blogs, na que se describen con certo 
detalle feitos e experiencias, impresións e sentimentos, onde se 
narran feitos e experiencias, reais ou imaxinarios, e se intercambian 
información, ideas e opinións sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

Proba escrita  CLL 
CCEC 

B4 PLEB4.6. Escribe o seu currículo en formato electrónico, 
seguindo, por exemplo, o modelo Europass. 

ESCRIBE O SEU CURRÍCULO 

Proba escrita  CLL 

CSC 

B4 PLEB4.5. Completa un cuestionario detallado con información 
persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para facerse 
membro dunha asociación ou para solicitar unha bolsa) 

ACHEGA INFORMACIÓN PERSOAL, EDUCATIVA, LABORAL PARA A 
PROCURA DUN POSTO DE TRABALLO. 

Proba escrita  CLL 
CSC 
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B5 PLEB5.4. Recoñece os elementos culturais máis relevantes dos países 
onde se fala a lingua estranxeira, e establece relación entre aspectos 
da cultura propia e da cultura meta para cumprir, de ser o caso, o 
papel de intermediario lingüístico e cultural, abordando con eficacia 
a resolución de malentendidos interculturais, e valorando 
positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

Proba escrita  CLL 
CCEC 

B5 PLEB5.2. Produce textos escritos en diferentes soportes, sen erros 
ortográficos e de puntuación que impidan a comprensión, e utiliza o 
corrector informático para detectar e corrixir erros tipográficos e 
ortográficos. 

Proba escrita  CLL 
CAA 
CD 

 

B. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

Conségueo 9-10 Conségueo parcialmente 7-8 Conségueo con dificultade 5-6 Non o consegue 1-4 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

Reflexiona sobre o proceso de 
comprensión, sacando conclusións sobre 
a actitude do falante e sobre o contido e 
intuíndo o que non se coñece. 

Reflexiona sobre o proceso de 
comprensión, sacando algunhas 
conclusións sobre a actitude do falante e 
sobre o contido e intuíndo parte do que 
non se coñece. 

Reflexiona sobre parte do proceso de 
comprensión, sacando conclusións (en 
certas ocasións) sobre a actitude do 
falante e sobre o contido pero non 
sempre pode intuir o que non se coñece. 

Non reflexiona sobre o proceso de 
comprensión, nin saca conclusións 
sobre a actitude do falante nin sobre o 
contido e non intúe o que non se 
coñece. 

Distingue, con apoio visual ou escrito, as 
ideas principais en presentacións ben 
estruturadas sobre temas coñecidos 
relacionados co ámbito educativo ou 
ocupacional. 

Distingue, con apoio visual ou escrito, 
algunhas das ideas principais en 
presentacións ben estruturadas sobre 
temas coñecidos relacionados co ámbito 
educativo ou ocupacional. 

Distingue, con apoio visual ou escrito, 
parte das ideas principais en 
presentacións ben estruturadas sobre 
temas coñecidos relacionados co ámbito 
educativo ou ocupacional. 

Non distingue, con apoio visual ou 
escrito, as ideas principais en 
presentacións ben estruturadas sobre 
temas coñecidos relacionados co 
ámbito educativo ou ocupacional. 
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Identifica a idea principal e aspectos 
significativos de noticias de televisión ou 
anuncios publicitarios cando hai apoio 
visual, nunha variedade estándar da 
lingua. 

Identifica algunhas das ideas principais e 
aspectos significativos de noticias de 
televisión ou anuncios publicitarios cando 
hai apoio visual, nunha variedade 
estándar da lingua. 

Identifica parte das ideas principais e 
aspectos significativos de noticias de 
televisión ou anuncios publicitarios cando 
hai apoio visual, nunha variedade 
estándar da lingua. 

Non identifica a idea principal e 
aspectos significativos de noticias de 
televisión ou anuncios publicitarios 
cando hai apoio visual, nunha 
variedade estándar da lingua. 

Capta os puntos principais de mensaxes 
gravadas ou de viva voz, claramente 
articuladas, que conteñan instrucións, 
indicacións ou outra información, mesmo 
de tipo técnico. 

Capta algúns dos puntos principais de 
mensaxes gravadas ou de viva voz, 
claramente articuladas, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra 
información, mesmo de tipo técnico. 

Capta parte dos puntos principais de 
mensaxes gravadas ou de viva voz, 
claramente articuladas, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra 
información, mesmo de tipo técnico. 

Non capta os puntos principais de 
mensaxes gravadas ou de viva voz, 
claramente articuladas, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra 
información, mesmo de tipo técnico. 

Identifica as ideas principais e detalles 
relevantes dunha conversa formal ou 
informal na que se tratan temas 
coñecidos ou de carácter xeral, cando o 
discurso está articulado con claridade e 
nunha variedade estándar da lingua. 

Identifica algunhas das ideas principais e 
detalles relevantes dunha conversa 
formal ou informal na que se tratan 
temas coñecidos ou de carácter xeral, 
cando o discurso está articulado con 
claridade e nunha variedade estándar da 
lingua. 

Identifica parte das ideas principais e 
detalles relevantes dunha conversa 
formal ou informal na que se tratan 
temas coñecidos ou de carácter xeral, 
cando o discurso está articulado con 
claridade e nunha variedade estándar da 
lingua. 

Non identifica as ideas principais e 
detalles relevantes dunha conversa 
formal ou informal na que se tratan 
temas coñecidos ou de carácter xeral, 
cando o discurso está articulado con 
claridade e nunha variedade estándar 
da lingua. 

Entende o que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas (por 
exemplo, en bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

Entende algo do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en bancos, 
tendas, hoteis, restaurantes), se pode 
pedir confirmación dalgúns detalles. 

Entende parte do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en bancos, 
tendas, hoteis, restaurantes), se pode 
pedir confirmación dalgúns detalles. 

Non entende o que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en bancos, 
tendas, hoteis, restaurantes), ainda 
pedindo confirmación dalgúns detalles. 
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Comprende, nunha conversa formal, ou 
entrevista na que participa, información 
relevante sobre asuntos prácticos 
relativos a actividades educativas ou 
ocupacionais, sempre que poida pedir 
que se lle repita, algo do que se lle dixo. 

Comprende, nunha conversa formal, ou 
entrevista na que participa, algunha 
información relevante sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
educativas ou ocupacionais, sempre que 
poida pedir que se lle repita, algo do que 
se lle dixo 

Comprende, nunha conversa formal, ou 
entrevista na que participa, parte da 
información relevante sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
educativas ou ocupacionais, sempre que 
poida pedir que se lle repita, algo do que 
se lle dixo 

Non comprende, nunha conversa 
formal, ou entrevista na que participa, 
información relevante sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
educativas ou ocupacionais, ainda que 
poida pedir que se lle repita, algo do 
que se lle dixo 

Comprende, nunha conversa informal na 
que participa, explicacións ou 
xustificacións de puntos de vista e 
opinións sobre diversos asuntos de 
interese persoal, cotiáns ou menos 
habituais (por exemplo, a música, o cine, 
a literatura ou os temas de actualidade). 

Comprende, nunha conversa informal na 
que participa, algunhas explicacións ou 
xustificacións de puntos de vista e 
opinións sobre diversos asuntos de 
interese persoal, cotiáns ou menos 
habituais (por exemplo, a música, o cine, 
a literatura ou os temas de actualidade). 

Comprende, nunha conversa informal na 
que participa, parte das explicacións ou 
xustificacións de puntos de vista e 
opinións sobre diversos asuntos de 
interese persoal, cotiáns ou menos 
habituais (por exemplo, a música, o cine, 
a literatura ou os temas de actualidade). 

Non comprende, nunha conversa 
informal na que participa, explicacións 
ou xustificacións de puntos de vista e 
opinións sobre diversos asuntos de 
interese persoal, cotiáns ou menos 
habituais (por exemplo, a música, o 
cine, a literatura ou os temas de 
actualidade). 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción  

Utiliza recursos lingüísticos para entender 
e facerse entender, como a utilización de 
expresións memorizadas ou fixas e fai uso 
de aspectos paralingüísticos como os 
acenos, a entoación, etc. 

Utiliza algúns recursos lingüísticos para 
entender e facerse entender, como a 
utilización de expresións memorizadas ou 
fixas e fai algún uso de aspectos 
paralingüísticos como os acenos, a 
entoación, etc. 

iza parte dos recursos lingüísticos para 
entender e facerse entender, como a 
utilización de expresións memorizadas ou 
fixas e fai uso (en certas ocasións) de 
aspectos paralingüísticos como os 
acenos, a entoación, etc. 

Non utiliza recursos lingüísticos para 
entender e facerse entender, como a 
utilización de expresións memorizadas 
ou fixas e non fai uso de aspectos 
paralingüísticos como os acenos, a 
entoación, etc. 

Nas actividades de aula, a maioría das 
veces intervén na lingua estranxeira de 
xeito claro e comprensible. 

Nas actividades de aula, algunhas veces 
intervén na lingua estranxeira de xeito 
claro e comprensible. 

 actividades de aula, en certas ocasións 
intervén na lingua estranxeira de xeito 
claro e comprensible. 

 actividades de aula, a maioría das veces 
non intervén na lingua estranxeira de 
xeito claro e comprensible. 
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Fai presentacións breves, ben 
estruturadas, ensaiadas previamente e 
con apoio visual (por exemplo, 
PowerPoint), explicando as ideas 
principais brevemente e con claridade, e 
respondendo a preguntas sinxelas de 
oíntes. 

Fai presentacións breves, ensaiadas 
previamente e con apoio visual (por 
exemplo, PowerPoint), explicando 
algunhas ideas principais brevemente, e 
respondendo a algunhas preguntas 
sinxelas de oíntes. 

Fai presentacións breves, ensaiadas 
previamente e con apoio visual (por 
exemplo, PowerPoint), explicando (en 
certas ocasións) as ideas principais 
brevemente, pero non sempre pode 
responder a preguntas sinxelas de oíntes. 

Non fai presentacións breves, ben 
estruturadas, ensaiadas previamente e 
con apoio visual (por exemplo, 
PowerPoint), e non explica as ideas 
principais brevemente e con claridade, 
nin responde a preguntas sinxelas de 
oíntes. 

Desenvólvese adecuadamente en 
situacións cotiás e menos habituais que 
poden xurdir durante unha viaxe noutros 
países, e sabe solicitar, información, 
axuda ou explicacións. 

Desenvólvese adecuadamente en 
algunhas situacións cotiás e menos 
habituais que poden xurdir durante unha 
viaxe noutros países, e sabe solicitar, as 
veces, información, axuda ou 
explicacións. 

envólvese (en certas ocasións) 
adecuadamente en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir 
durante unha viaxe noutros países, pero 
non sempre sabe solicitar, información, 
axuda ou explicacións. 

n se desenvolve adecuadamente en 
situacións cotiás e menos habituais que 
poden xurdir durante unha viaxe 
noutros países, e non sabe solicitar, 
información, axuda ou explicacións. 

Participa adecuadamente en conversas 
informais cara a cara, ou por outros 
medios técnicos, sobre asuntos cotiáns 
ou menos habituais; fai suxestións; pide e 
dá indicacións con certo detalle; e 
describe temas como, por exemplo, a 
música, o cine, a literatura ou de 
actualidade. 

Participa adecuadamente en algunhas 
conversas informais cara a cara, ou por 
outros medios técnicos, sobre asuntos 
cotiáns ou menos habituais; fai algunhas 
suxestións; (en certas ocasións) pide e dá 
indicacións con certo detalle; e as veces 
describe temas como, por exemplo, a 
música, o cine, a literatura ou de 
actualidade. 

As veces participa en conversas informais 
cara a cara, ou por outros medios 
técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos 
habituais; fai suxestións en certas 
ocasións; pero non sempre pide e dá 
indicacións con certo detalle; describindo 
temas como, por exemplo, a música, o 
cine, a literatura ou de actualidade. 

Non participa adecuadamente en 
conversas informais cara a cara, ou por 
outros medios técnicos, sobre asuntos 
cotiáns ou menos habituais; non fai 
suxestións; non pide e dá indicacións 
con certo detalle; describindo temas 
como, por exemplo, a música, o cine, a 
literatura ou de actualidade. 
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Toma parte en conversas formais, sobre 
temas habituais nestes contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre feitos concretos, expondo os seus 
puntos de vista de maneira sinxela e con 
claridade. 

Toma parte en algunhas conversas 
formais, sobre temas habituais nestes 
contextos, as veces intercambiando 
información pertinente sobre feitos 
concretos, expondo os seus puntos de 
vista de maneira sinxela e con claridade 
(en certas ocasións). 

n sempre toma parte en conversas formais, 
sobre temas habituais nestes contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre feitos concretos, expondo os seus 
puntos de vista de maneira sinxela e con 
claridade. 

n toma parte en conversas formais, sobre 
temas habituais nestes contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre feitos concretos, expondo os seus 
puntos de vista de maneira sinxela e 
con claridade. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

Nas actividades de lectura da aula, explica 
como sabe inferir significados a partir do 
seu coñecemento do mundo. 

Nas actividades de lectura da aula, explica 
como sabe inferir algúns significados a 
partir do seu coñecemento do mundo. 

Nas actividades de lectura da aula, explica 
como sabe inferir parte dos significados a 
partir do seu coñecemento do mundo. 

Nas actividades de lectura da aula, non 
explica como sabe inferir significados a 
partir do seu coñecemento do mundo. 

Procura e entende información específica 
de carácter concreto en páxinas web e 
outros materiais de consulta (por 
exemplo, enciclopedias, dicionarios, 
monografías, presentacións) sobre temas 
relacionados coa súa especialidade ou cos 
seus intereses, e analiza a información. 

Procura e entende algunha información 
específica de carácter concreto en 
páxinas web e outros materiais de 
consulta (por exemplo, enciclopedias, 
dicionarios, monografías, presentacións) 
sobre temas relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses, e 
analiza parte da información. 

En certas ocasións procura e entende 
información específica de carácter 
concreto en páxinas web e outros 
materiais de consulta (por exemplo, 
enciclopedias, dicionarios, monografías, 
presentacións) sobre temas relacionados 
coa súa especialidade ou cos seus 
intereses, e non sempre analiza a 
información. 

Non procura e entende información 
específica de carácter concreto en 
páxinas web e outros materiais de 
consulta (por exemplo, enciclopedias, 
dicionarios, monografías, 
presentacións) sobre temas 
relacionados coa súa especialidade ou 
cos seus intereses, e non analiza a 
información. 

Entende o sentido xeral de anuncios e 
comunicacións de carácter público, 
institucional ou corporativo, relacionados 
con asuntos do seu interese (por 
exemplo, sobre lecer, cursos, bolsas e 
ofertas de traballo). 

Entende en parte o sentido xeral de 
anuncios e comunicacións de carácter 
público, institucional ou corporativo, 
relacionados con asuntos do seu interese 
(por exemplo, sobre lecer, cursos, bolsas 
e ofertas de traballo). 

Entende (en certas ocasións) o sentido 
xeral de anuncios e comunicacións de 
carácter público, institucional ou 
corporativo, relacionados con asuntos do 
seu interese (por exemplo, sobre lecer, 
cursos, bolsas e ofertas de traballo). 

Non entende o sentido xeral de 
anuncios e comunicacións de carácter 
público, institucional ou corporativo, 
relacionados con asuntos do seu 
interese (por exemplo, sobre lecer, 
cursos, bolsas e ofertas de traballo). 
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Localiza con facilidade información 
específica en textos xornalísticos en 
calquera soporte; recoñece ideas 
significativas de artigos divulgativos 
sinxelos, e identifica as conclusións 
principais. 

Localiza con facilidade parte da 
información específica en textos 
xornalísticos en calquera soporte; as 
veces recoñece ideas significativas de 
artigos divulgativos sinxelos, e identifica 
(en certas ocasións) as conclusións 
principais. 

En certas ocasións localiza con facilidade 
información específica en textos 
xornalísticos en calquera soporte; 
recoñece algunhas ideas significativas de 
artigos divulgativos sinxelos, e non 
sempre identifica as conclusións 
principais. 

Non localiza con facilidade información 
específica en textos xornalísticos en 
calquera soporte; non recoñece ideas 
significativas de artigos divulgativos 
sinxelos, e non identifica as conclusións 
principais. 

Comprende correspondencia persoal, en 
calquera soporte, na que se describen con 
certo detalle feitos e experiencias, e se 
intercambian información, ideas e 
opinións sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas xerais. 

As veces comprende correspondencia 
persoal, en calquera soporte, na que se 
describen con certo detalle feitos e 
experiencias, e se intercambian 
información, ideas e opinións sobre 
aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais. 

n sempre comprende correspondencia 
persoal, en calquera soporte, na que se 
describen con certo detalle feitos e 
experiencias, e se intercambian 
información, ideas e opinións sobre 
aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais. 

Non comprende correspondencia 
persoal, en calquera soporte, na que se 
describen con certo detalle feitos e 
experiencias, e se intercambian 
información, ideas e opinións sobre 
aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais. 

Entende o suficiente de cartas, faxes ou 
correos electrónicos de carácter formal, 
oficial ou institucional. 

En certas ocasións entende o suficiente 
de cartas, faxes ou correos electrónicos 
de carácter formal, oficial ou 
institucional. 

Non sempre entende o suficiente de 
cartas, faxes ou correos electrónicos de 
carácter formal, oficial ou institucional. 

Non entende o suficiente de cartas, 
faxes ou correos electrónicos de 
carácter formal, oficial ou institucional. 

Identifica información relevante en 
instrucións sobre o uso de aparellos ou 
programas informáticos, e sobre a 
realización de actividades e normas de 
seguridade. 

As veces identifica información relevante 
en instrucións sobre o uso de aparellos ou 
programas informáticos, e sobre a 
realización de actividades e normas de 
seguridade. 

Non sempre identifica información 
relevante en instrucións sobre o uso de 
aparellos ou programas informáticos, e 
sobre a realización de actividades e 
normas de seguridade. 

Non identifica información relevante en 
instrucións sobre o uso de aparellos ou 
programas informáticos, e sobre a 
realización de actividades e normas de 
seguridade. 

Comprende os aspectos xerais e os 
detalles máis relevantes de textos de 
ficción e textos literarios 
contemporáneos breves. 

As veces comprende os aspectos xerais e 
os detalles máis relevantes de textos de 
ficción e textos literarios 
contemporáneos breves. 

Non sempre comprende os aspectos 
xerais e os detalles máis relevantes de 
textos de ficción e textos literarios 
contemporáneos breves. 

Non comprende os aspectos xerais e os 
detalles máis relevantes de textos de 
ficción e textos literarios 
contemporáneos breves. 
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Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  

Escribe informes breves e sinxelos nos 
que dá información esencial sobre un 
tema educativo ou ocupacional, 
describindo brevemente situacións, 
persoas, obxectos e lugares; narrando 
acontecementos, e explicando de 
maneira sinxela os motivos de certas 
accións. 

En certas ocasións escribe informes 
breves e sinxelos nos que dá información 
esencial sobre un tema educativo ou 
ocupacional, describindo brevemente 
algunhas situacións, persoas, obxectos e 
lugares; narrando acontecementos, e 
explicando de maneira sinxela os motivos 
de certas accións. 

As veces escribe informes breves e 
sinxelos nos que non sempre dá 
información esencial sobre un tema 
educativo ou ocupacional, describindo 
(en certas ocasións) brevemente 
situacións, persoas, obxectos e lugares; 
narrando acontecementos, e explicando 
de maneira sinxela os motivos de certas 
accións. 

Non escribe informes breves e sinxelos 
nos que dá información esencial sobre 
un tema educativo ou ocupacional, 
describindo brevemente situacións, 
persoas, obxectos e lugares; narrando 
acontecementos, e explicando de 
maneira sinxela os motivos de certas 
accións. 

Escribe correspondencia formal básica, 
dirixida a institucións públicas ou 
privadas, fundamentalmente destinada a 
realizar unha xestión sinxela, respectando 
as convencións formais. 

As veces escribe correspondencia formal 
básica, dirixida a institucións públicas ou 
privadas, fundamentalmente destinada a 
realizar unha xestión sinxela, respectando 
as convencións formais. 

Non sempre escribe correspondencia 
formal básica, dirixida a institucións 
públicas ou privadas, fundamentalmente 
destinada a realizar unha xestión sinxela, 
respectando as convencións formais. 

Non escribe correspondencia formal 
básica, dirixida a institucións públicas 
ou privadas, fundamentalmente 
destinada a realizar unha xestión 
sinxela, respectando as convencións 
formais. 

Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, nos que solicita e se 
transmite información e opinións sinxelas 
e nos que resalta os aspectos que lle 
resultan importantes, respectando as 
convencións e as normas de cortesía. 

As veces escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios breves, nos que 
solicita e se transmite información e 
opinións sinxelas e nos que resalta os 
aspectos que lle resultan importantes, 
respectando en ocasións as convencións 
e as normas de cortesía. 

En ocasións escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios breves, nos que 
solicita e se transmite información e 
opinións sinxelas e nos que resalta os 
aspectos que lle resultan importantes, 
non sempre respectando as convencións 
e as normas de cortesía. 

Non escribe notas, anuncios, mensaxes 
e comentarios breves, nos que solicita e 
se transmite información e opinións 
sinxelas e nos que resalta os aspectos 
que lle resultan importantes, 
respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 
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Escribe correspondencia persoal e 
participa en foros, blogs e chats nos que 
describe experiencias, impresións e 
sentimentos. 

As veces escribe correspondencia persoal 
e participa en foros, blogs e chats nos que 
describe (en certas ocasións) 
experiencias, impresións e sentimentos. 

Non sempre escribe correspondencia 
persoal e participa en foros, blogs e chats 
nos que describe (con dificultade) 
experiencias, impresións e sentimentos. 

Non escribe correspondencia persoal e 
participa en foros, blogs e chats nos que 
describe experiencias, impresións e 
sentimentos. 

Completa un cuestionario detallado con 
información persoal, educativa ou 
laboral. 

En ocasións consegue completar un 
cuestionario detallado con información 
persoal, educativa ou laboral. 

Non sempre consegue completar un 
cuestionario detallado con información 
persoal, educativa ou laboral. 

Non completa un cuestionario 
detallado con información persoal, 
educativa ou laboral. 

Escribe o seu currículo en formato 
electrónico, seguindo, por exemplo, o 
modelo Europass. 

Escribe, con dificultade, o seu currículo en 
formato electrónico, seguindo, por 
exemplo, o modelo Europass. 

Non sempre pode escribir, o seu currículo 
en formato electrónico, seguindo, por 
exemplo, o modelo Europass. 

Non escribe o seu currículo en formato 
electrónico, seguindo, por exemplo, o 
modelo Europass. 

Toma notas con información sinxela e 
relevante sobre asuntos habituais e 
aspectos concretos nos ámbitos persoal, 
educativo e ocupacional. 

En ocasións toma notas con información 
sinxela e relevante sobre asuntos 
habituais e aspectos concretos nos 
ámbitos persoal, educativo e ocupacional. 

Non sempre consegue tomar notas con 
información sinxela e relevante sobre 
asuntos habituais e aspectos concretos 
nos ámbitos persoal, educativo e 
ocupacional. 

Non toma notas con información 
sinxela e relevante sobre asuntos 
habituais e aspectos concretos nos 
ámbitos persoal, educativo e 
ocupacional. 

Fai unha presentación dos textos escritos, 
en soporte impreso e dixital, utilizando as 
convencións ortográficas e os signos de 
puntuación. 

As veces consegue facer unha 
presentación dos textos escritos, en 
soporte impreso e dixital, utilizando as 
convencións ortográficas e os signos de 
puntuación. 

Non sempre consegue unha presentación 
dos textos escritos, en soporte impreso e 
dixital, utilizando as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

Non fai unha presentación dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando as convencións ortográficas e 
os signos de puntuación. 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  

Exprésase cunha pronunciación clara, 
aceptable e comprensible, e utiliza os 
esquemas fonolóxicos básicos, aínda que 
teña que repetir algunha vez. 

As veces exprésase cunha pronunciación 
clara, aceptable e comprensible, e utiliza 
algúns dos esquemas fonolóxicos básicos, 
aínda que teña que repetir algunha vez. 

Non sempre exprésase cunha 
pronunciación clara, aceptable e 
comprensible, e utiliza, en certas 
ocasións, os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir 
algunha vez. 

Non exprésase cunha pronunciación 
clara, aceptable e comprensible, e non 
utiliza os esquemas fonolóxicos básicos, 
aínda que teña que repetir algunha vez. 

Produce textos escritos en diferentes 
soportes, sen erros ortográficos e de 
puntuación, e utiliza o corrector 
informático para detectar e corrixir erros. 

Produce textos escritos en diferentes 
soportes, con algúns erros ortográficos e 
de puntuación, e utiliza as veces o 
corrector informático para detectar e 
corrixir erros. 

Non sempre produce textos escritos en 
diferentes soportes, sen erros 
ortográficos e de puntuación, e utiliza (en 
certas ocasións) o corrector informático 
para detectar e corrixir erros. 

Non produce textos escritos en 
diferentes soportes, sen erros 
ortográficos e de puntuación, e non 
utiliza o corrector informático para 
detectar e corrixir erros. 

Desenvólvese adecuadamente en 
situacións cotiás e menos habituais que 
poden xurdir durante unha viaxe, e sabe 
solicitar axuda ou explicacións, e facer 
unha reclamación de xeito sinxelo. 

En ocasións, desenvólvese 
adecuadamente en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir 
durante unha viaxe e, as veces, sabe 
solicitar axuda ou explicacións, e facer 
unha reclamación de xeito sinxelo. 

Non sempre se desenvolve 
adecuadamente en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir 
durante unha viaxe e, en certas ocasións, 
sabe solicitar axuda ou explicacións, e 
facer unha reclamación de xeito sinxelo. 

Non se desenvolve adecuadamente en 
situacións cotiás e menos habituais que 
poden xurdir durante unha viaxe, e non 
sabe solicitar axuda ou explicacións, e 
facer unha reclamación de xeito sinxelo. 

Recoñece os elementos culturais máis 
relevantes dos países onde se fala a lingua 
estranxeira, abordando con eficacia a 
resolución de malentendidos 
interculturais. 

Recoñece as veces os elementos culturais 
máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira abordando, en parte, a 
resolución de malentendidos 
interculturais. 

Non sempre recoñece os elementos 
culturais máis relevantes dos países onde 
se fala a lingua estranxeira abordando, en 
certas ocasións, a resolución de 
malentendidos interculturais. 

Non recoñece os elementos culturais 
máis relevantes dos países onde se fala 
a lingua estranxeira, e non aborda con 
eficacia a resolución de malentendidos 
interculturais. 

Comprende e utiliza con corrección 
suficiente os recursos lingüísticos propios 
do seu nivel, e frases feitas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 

As veces comprende e utiliza con 
corrección suficiente os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas sinxelas e habituais da comunidade 

Non sempre comprende e utiliza con 
corrección suficiente os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas sinxelas e habituais da comunidade 

Non comprende e non utiliza con 
corrección suficiente os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e 
frases feitas sinxelas e habituais da 
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correspondente á lingua meta. lingüística correspondente á lingua meta. lingüística correspondente á lingua meta. comunidade lingüística correspondente 
á lingua meta. 

Comprende e utiliza un léxico rico e 
variado, o que implica, o emprego de 
sinónimos de uso máis frecuente. 

As veces comprende e utiliza un léxico 
rico e variado, o que implica, o emprego 
de sinónimos de uso máis frecuente. 

Non sempre comprende e utiliza un léxico 
rico e variado, o que implica, o emprego 
de sinónimos de uso máis frecuente. 

Non comprende e non utiliza un léxico 
rico e variado, o que implica, o emprego 
de sinónimos de uso máis frecuente. 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
etc.) nos que se utilizan varias linguas; e 
valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

As veces participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, etc.) nos que se utilizan 
varias linguas; e valora (en certas 
ocasións) as competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

Non sempre participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, etc.) nos que se utilizan 
varias linguas; e as veces valora as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

Non participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, etc.) nos que se utilizan 
varias linguas; e non valora as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

 



 

 

 

C. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Atendendo ós diferentes criterios, o currículo propón unha serie de ferramentas que nos permiten 
levar a cabo o proceso de avaliación na aula. No caso de avaliación formativa, serán a observación e 
o seguimento sistemático do alumno, é dicir, se tomarán en consideración tódalas producións para o 
desenvolvemento, tanto de carácter individual como de grupo: traballos escritos, presentacións orais 
e debates, actividades de clase, lecturas e resumos, investigacións, actitude de aprendizaxe, precisión 
na expresión e autoavaliación entre outros. E a avaliación sumativa, as probas escritas trimestrais , as 
de final de curso. En todo caso, os procesos de avaliación serán variados, de forma que poidan 
adaptarse a flexibilidade que esixe a propia avaliación. 

Hai tres probas ao longo do curso que contarán cos apartados de gramática e vocabulario, reading, 
writing e listening . O speaking será avaliado na hora de desdoble no caso de habela. 

Trátase de avaliación continua. Iso significa que cada avaliación incluirá toda a materia dada 
anteriormente. 

Para aprobar hai que obter un mínimo de 5. 

 

A continuación, inclúese un modelo a modo de rúbrica, para poder avaliar as competencias que se 
van adquirindo en cada unidade e as competencias que se adquiriron ao longo do curso. 

Cada competencia desagregouse en distintos indicadores, que permitirán unha avaliación moito 
máis detallada da mesma. 

Os instrumentos para avaliar que se especifican son os máis xerais. 

No apartado para indicar a cualificación, enténdese que as abreviaturas corresponden a: IN 
(Insuficiente); SU (Suficiente); BE (Ben); NT (Notable); SB (Sobresaliente). 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece vínculos e relacións construtivas 
cos demais e co contorno, e achégase a novas 
culturas, que adquiren consideración e 
respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor 
da resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en 
situacións comunicativas diversas e adapta a 
comunicación ao contexto. 
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Produce textos orais adecuados a cada 
situación, utilizando códigos e habilidades 
lingüísticas e non lingüísticas, así como regras 
propias do intercambio comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 
comprender, compoñer e utilizar distintos 
tipos de textos, con intencións comunicativas 
ou creativas diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de 
descubrimento doutros contornos, idiomas e 
culturas, de fantasía e de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de 
discurso acordes á situación comunicativa en 
diferentes contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos 
valores e aspectos culturais e da versatilidade 
da linguaxe en función do contexto e da 
intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións 
distintas á propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e 
emocións, e acepta e realiza críticas con 
espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese 
en contextos distintos ao propio, 
comunicándose nunha lingua estranxeira, 
polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 
comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de 
información, amplía o coñecemento sobre 
aspectos cuantitativos e espaciais da 
realidade, e resolve problemas relacionados 
coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 
informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade 
de situacións e contextos, segue cadeas 
argumentais, identificando as ideas 
fundamentais, e estima e axuíza a lóxica e a 
validez de argumentacións e informacións. 
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Identifica a validez dos razoamentos e valora 
o grao de certeza asociado aos resultados 
derivados dos razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 
razoamentos matemáticos, aplica estratexias 
de resolución de problemas e selecciona as 
técnicas adecuadas para calcular, representar 
e interpretar a realidade a partir da 
información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos 
para interpretar e producir información, 
resolve problemas provenientes da vida cotiá 
e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e 
mellora e preserva as condicións de vida 
propia e dos demais; ademais, desenvólvese 
adecuadamente, con autonomía e iniciativa 
persoal en diversos ámbitos da vida e do 
coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 
permiten a análise dos fenómenos desde os 
diferentes campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no 
que se desenvolven a vida e a actividade 
humana e interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da 
realidade e na análise das mensaxes 
informativas e publicitarias, así como uns 
hábitos de consumo responsábel na vida 
cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias 
duns ou outros modos de vida, e adopta unha 
disposición a unha vida física e mental 
saudábel, nun contorno natural e social 
tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 
conclusións baseadas en probas para 
comprender e tomar decisións sobre o mundo 
físico e sobre os cambios que produce a 
actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos 
e técnicos, e teorías científicas básicas 
previamente comprendidas, e pon en práctica 
os procesos e actitudes propios da análise 
sistemática e de indagación científica. 
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Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 
actividade investigadora, como construción 
social do coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, 
seguindo criterios de economía e eficacia, 
para satisfacer as necesidades da vida cotiá e 
do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, 
xunto con outras formas de coñecemento, e 
utiliza valores e criterios éticos asociados á 
ciencia e ao desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos 
naturais, coida o ambiente, fai un consumo 
racional e responsábel, e protexe a saúde 
individual e colectiva como elementos clave 
da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica 
información para transformala en 
coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 
pautas de decodificación e transferencia, e 
aplica en distintas situacións e contextos o 
coñecemento dos diferentes tipos de 
información, as súas fontes, as súas 
posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, 
sintetiza e fai inferencias e deducións de 
distinto nivel de complexidade; compréndea e 
intégraa nos esquemas previos de 
coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación como instrumento de traballo 
intelectual na súa dobre función de 
transmisoras e xeradoras de información e 
coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 
complexa, resolve problemas reais, toma 
decisións, traballa en contornos colaborativos 
e xera producións responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación a partir da comprensión da 

           



 

273 
 

natureza e do modo de operar dos sistemas 
tecnolóxicos, e do efecto que eses cambios 
teñen no mundo persoal e sociolaboral. 

Identifica e resolve problemas habituais de 
software e hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa 
para conseguir obxectivos e fins 
estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e 
avalía e selecciona novas fontes de 
información e innovacións tecnolóxicas, a 
medida que van aparecendo, en función da 
súa utilidade para acometer tarefas ou 
obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, 
crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar, 
utilizar e valorar a información e as súas 
fontes, contrastándoa cando é necesario. 
Respecta as normas de conduta acordadas 
socialmente para regular o uso da 
información e as súas fontes nos distintos 
soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na 
aprendizaxe e continuar aprendendo de xeito 
cada vez máis eficaz e autónomo, de acordo 
aos propios obxectivos e necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e 
das estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, 
confianza nun mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se 
aprende. 

           

Xestiona e controla de forma eficaz os 
procesos de aprendizaxe, optimizándoos e 
orientándoos a satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 
aumentando progresivamente a seguridade 
para afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 
concentración, a memoria, a comprensión e a 
expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 
recollida, selección e tratamento da 
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información, incluídos os recursos 
tecnolóxicos. 

Afronta a toma de decisións racional e 
criticamente, coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 
coñecemento propio relacionado cos 
coñecementos previos e coa propia 
experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e longo 
prazo. 

           

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, 
acepta os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 
capacidades e coñecementos desde un 
sentimento de competencia ou eficacia 
persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e 
contribúe á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como 
comportarse en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos 
e deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas 
perspectivas á hora de analizar a realidade 
social e histórica do mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a 
comprensión da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a 
súa crecente pluralidade e o seu carácter 
evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á 
sociedade na que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude 
construtiva, mediante unha escala de valores 
baseada na reflexión crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu 
punto de vista, aínda que sexa diferente do 
propio. 
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Recoñece a igualdade de dereitos entre os 
diferentes colectivos, especialmente entre o 
home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de 
convivencia coherentes cos valores 
democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 
responsábel ante o cumprimento dos dereitos 
e obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor 

           

Adquire valores como a responsabilidade, a 
perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 
autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 
necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e 
leva adiante as accións necesarias para 
desenvolver as opcións e plans persoais, 
responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 
proxectos, elabora novas ideas, busca 
solucións e ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as 
fases de desenvolvemento dun proxecto, 
planifica, toma decisións, actúa, avalía o feito 
e autoavalíase, extrae conclusións e valora as 
posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 
motivación para lograr o éxito nas tarefas 
emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral 
ou de lecer dispoñíbel, coas capacidades, 
desexos e proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, 
comprende os cambios como oportunidades, 
adáptase crítica e construtivamente a eles, 
afronta os problemas e atopa solucións en 
cada un dos proxectos vitais que emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para 
relacionarse, cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes 
relacionadas co liderado de proxectos, as 
habilidades para o diálogo e a cooperación, a 
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organización de tempos e tarefas, a 
capacidade de afirmar e defender dereitos ou 
a asunción de riscos. 

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía 
accións ou proxectos individuais ou colectivos 
con creatividade, confianza, responsabilidade 
e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora 
criticamente diferentes manifestacións 
culturais e artísticas, e utilízaas como fonte de 
enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e 
alleos. 

           

Avalía e axusta os procesos necesarios para 
alcanzar resultados, xa sexan no ámbito 
persoal ou no académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 
producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a 
imaxinación e a creatividade para expresarse 
mediante códigos artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, 
recursos e convencións das diferentes 
linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 
manifestacións artísticas e a sociedade, a 
persoa ou a colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, 
das correntes estéticas, das modas e dos 
gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión 
de ideas, experiencias ou sentimentos a 
través de diferentes medios artísticos como a 
música, a literatura, as artes visuais ou 
escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 
diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder 
realizar creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a 
propia capacidade estética e creadora. 
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Mostra interese por contribuír á conservación 
do patrimonio cultural e artístico. 

           

 

Os estándares de aprendizaxe agrupáronse nos catro bloques lingüísticos (comprensión oral, 
produción oral, comprensión escrita e produción escrita). 
 

Estándares de aprendizaxe Actividades para 
avaliar* 

Instrumento para 
avaliar 

Nivel de 
adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o 
seu proceso de comprensión, 
axustándoo ás necesidades 
da tarefa (de comprensión 
global, selectiva ou 
detallada), mellorándoo se é 
o caso (sacando conclusións 
sobre a actitude do falante e 
sobre o contido, baseándose 
na entoación e na velocidade 
da fala), deducindo 
intencións a partir do volume 
da voz do falante, facendo 
anticipacións do que segue 
(palabra, frase, resposta, 
etc.), e intuíndo o que non se 
comprende e o que non se 
coñece mediante os propios 
coñecementos e as propias 
experiencias. 

         

PLEB1.2. Distingue, con apoio 
visual ou escrito, as ideas 
principais e información 
relevante en presentacións 
ou charlas ben estruturadas e 
de exposición clara sobre 
temas coñecidos ou do seu 
interese relacionados co 
ámbito educativo ou 
ocupacional (por exemplo, 
sobre un tema educativo ou 
de divulgación científica, ou 
unha charla sobre a 
formación profesional 
noutros países). 
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PLEB1.3. Identifica a idea 
principal e aspectos 
significativos de noticias de 
televisión claramente 
articuladas cando hai apoio 
visual que complementa o 
discurso, así como o esencial de 
anuncios publicitarios, series e 
películas ben estruturados e 
articulados con claridade, 
nunha variedade estándar da 
lingua, e cando as imaxes 
facilitan a comprensión. 

         

PLEB1.4. Capta os puntos 
principais e os detalles 
salientables de mensaxes 
gravadas ou de viva voz, 
claramente articuladas, que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outra 
información, mesmo de tipo 
técnico (por exemplo, en 
contestadores automáticos, ou 
sobre como realizar un 
experimento na clase, ou como 
utilizar unha máquina ou un 
dispositivo no ámbito 
ocupacional). 

         

PLEB1.5. Identifica as ideas 
principais e detalles relevantes 
dunha conversa formal ou 
informal de certa duración 
entre dous ou máis 
interlocutores que ten lugar na 
súa presenza e na que se tratan 
temas coñecidos ou de carácter 
xeral ou cotián, cando o 
discurso está articulado con 
claridade e nunha variedade 
estándar da lingua. 

         

PLEB1.6. Entende o que se lle di 
en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas (por 
exemplo, en bancos, tendas, 
hoteis, restaurantes, 
transportes, centros docente e 
lugares de traballo) ou menos 
habituais (por exemplo, nunha 
farmacia, un hospital, nunha 
comisaría ou nun organismo 
público), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 
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PLEB1.7. Comprende, nunha 
conversa formal, ou entrevista 
na que participa (por exemplo, 
en centros de estudos ou de 
traballo), información 
relevante e detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a 
actividades educativas ou 
ocupacionais de carácter 
habitual e predicible, sempre 
que poida pedir que se lle 
repita, ou que se reformule, 
aclare ou elabore, algo do que 
se lle dixo. 

         

PLEB1.8. Comprende, nunha 
conversa informal na que 
participa, explicacións ou 
xustificacións de puntos de 
vista e opinións sobre diversos 
asuntos de interese persoal, 
cotiáns ou menos habituais, así 
como a formulación de 
hipóteses, a expresión de 
sentimentos e a descrición de 
aspectos abstractos de temas 
(por exemplo, a música, o cine, 
a literatura ou os temas de 
actualidade). 

         

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB2.1. Utiliza recursos 
lingüísticos para entender e 
facerse entender, como a 
utilización de expresións 
memorizadas ou fixas (para 
pedir que lle falen máis a 
modo, que lle repitan ou que 
lle aclaren) e o uso de 
exemplos e definicións, ou de 
aspectos paralingüísticos como 
os acenos, a entoación, etc. 

         

PLEB2.2. Nas actividades de 
aula, a maioría das veces 
interactúa ou intervén na 
lingua estranxeira de xeito 
claro e comprensible, e 
persevera no seu uso cunha 
actitude positiva, aínda que 
cometa erros e teña que 
pedir axuda ou aclaracións, 
manifestando interese e 
respecto polas achegas dos 
seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

         

PLEB2.3. Fai presentacións 
breves, ben estruturadas, 
ensaiadas previamente e con 
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apoio visual (por exemplo, 
PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas 
educativos ou ocupacionais 
do seu interese, organizando 
a información básica de 
maneira coherente, 
explicando as ideas principais 
brevemente e con claridade, 
e respondendo a preguntas 
sinxelas de oíntes articuladas 
de maneira clara e a 
velocidade media. 
PLEB2.4. Desenvólvese 
adecuadamente en situacións 
cotiás e menos habituais que 
poden xurdir durante unha 
viaxe ou estadía noutros 
países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais 
(transporte, aloxamento, 
comidas, compras, estudos, 
traballo, relacións coas 
autoridades, saúde e lecer), e 
sabe solicitar atención, 
información, axuda ou 
explicacións, e facer unha 
reclamación ou unha xestión 
formal de maneira sinxela 
pero correcta e adecuada ao 
contexto. 

         

PLEB2.5. Participa 
adecuadamente en conversas 
informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros 
medios técnicos, sobre 
asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nas que 
intercambia información e se 
expresa e xustifica 
brevemente opinións e 
puntos de vista; narra e 
describe de forma coherente 
feitos ocorridos no pasado ou 
plans de futuro reais ou 
inventados; formula 
hipóteses; fai suxestións; pide 
e dá indicacións ou 
instrucións con certo detalle; 
expresa e xustifica 
sentimentos, e describe 
aspectos concretos e 
abstractos de temas como, 
por exemplo, a música, o 
cine, a literatura ou os temas 
de actualidade. 
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PLEB2.6. Toma parte en 
conversas formais, 
entrevistas e reunións de 
carácter educativo ou 
ocupacional, sobre temas 
habituais nestes contextos, 
intercambiando información 
pertinente sobre feitos 
concretos, pedindo e dando 
instrucións ou solucións a 
problemas prácticos, 
expondo os seus puntos de 
vista de maneira sinxela e con 
claridade, e razoando e 
explicando brevemente e de 
maneira coherente as súas 
accións, as súas opinión e os 
seus plans. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
PLEB3.1. Nas actividades de 
lectura da aula, explica como 
sabe inferir significados a 
partir do seu coñecemento do 
mundo, do coñecemento 
doutros idiomas, do contexto 
lingüístico, dos apoios visuais 
(imaxes, tipografía, deseño, 
etc.), así como das 
características do medio en 
que aparece impresa a 
información (carteis, folletos, 
revistas, xornais, páxinas web, 
etc.). 

         

PLEB3.2. Procura e entende 
información específica de 
carácter concreto en páxinas 
web e outros materiais de 
referencia ou consulta 
claramente estruturados (por 
exemplo, enciclopedias, 
dicionarios, monografías, 
presentacións) sobre temas 
relativos a materias educativas 
ou asuntos ocupacionais 
relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus 
intereses, e analiza a 
información tendo en conta 
varios criterios (autoría, 
fiabilidade da páxina que o 
publica, datas, etc.) que 
axuden a avaliar a 
credibilidade do material. 
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PLEB3.3. Entende o sentido 
xeral, os puntos principais 
e información relevante de 
anuncios e comunicacións 
de carácter público, 
institucional ou corporativo 
e claramente estruturados, 
relacionados con asuntos 
do seu interese persoal, 
educativo ou ocupacional 
(por exemplo, sobre lecer, 
cursos, bolsas e ofertas de 
traballo). 

         

PLEB3.4. Localiza con 
facilidade información 
específica de carácter 
concreto en textos 
xornalísticos en calquera 
soporte, ben estruturados 
e de extensión media, 
tales como noticias 
glosadas; recoñece ideas 
significativas de artigos 
divulgativos sinxelos, e 
identifica as conclusións 
principais en textos de 
carácter claramente 
argumentativo, sempre 
que poida reler as seccións 
difíciles. 

         

PLEB3.5. Comprende 
correspondencia persoal, 
en calquera soporte 
incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen 
con certo detalle feitos e 
experiencias, impresións e 
sentimentos, onde se 
narran feitos eexperiencias, 
reais ou imaxinarios, e se 
intercambian información, 
ideas e opinións sobre 
aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do seu 
interese. 

         

PLEB3.6. Entende o suficiente 
de cartas, faxes ou correos 
electrónicos de carácter 
formal, oficial ou institucional, 
como para poder reaccionar 
en consecuencia (por exemplo, 
se se lle solicitan documentos 
para unha estadía de estudos 
no estranxeiro). 
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PLEB3.7. Identifica 
información relevante en 
instrucións detalladas sobre o 
uso de aparellos, dispositivos 
ou programas informáticos, e 
sobre a realización de 
actividades e normas de 
seguridade ou de convivencia 
(por exemplo, nun evento 
cultural, unnha residencia de 
estudantes ou nun contexto 
ocupacional). 

         

PLEB3.8. Comprende os 
aspectos xerais e os detalles 
máis relevantes de textos de 
ficción e textos literarios 
contemporáneos breves, ben 
estruturados e nunha 
variante estándar da lingua, 
nos que o argumento é lineal 
e se pode seguir sen 
dificultade, e os personaxes e 
as súas relacións se describen 
de maneira clara e sinxela. 

         

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
PLEB4.1. Escribe, nun formato 
convencional, informes breves 
e sinxelos nos que dá 
información esencial sobre un 
tema educativo ou 
ocupacional, ou menos 
habitual (por exemplo, un 
accidente), describindo 
brevemente situacións, 
persoas, obxectos e lugares; 
narrando acontecementos 
nunha clara secuencia lineal, e 
explicando de maneira sinxela 
os motivos de certas accións. 

         

PLEB4.2. Escribe 
correspondencia formal 
básica, dirixida a institucións 
públicas ou privadas ou 
entidades comerciais, 
fundamentalmente destinada 
a pedir ou dar información, 
solicitar un servizo ou realizar 
unha reclamación ou outra 
xestión sinxela, respectando as 
convencións formais e as 
normas de cortesía usuais 
neste tipo de textos. 
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PLEB4.3. Escribe notas, 
anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en 
calquera soporte, nos que 
solicita e se transmite 
información e opinións 
sinxelas e nos que resalta os 
aspectos que lle resultan 
importantes (por exemplo, 
nunha páxina web ou unha 
revista xuvenís, ou dirixidos a 
un profesor ou a unha 
profesora), respectando as 
convencións e as normas de 
cortesía. 

         

PLEB4.4. Escribe 
correspondencia persoal e 
participa en foros, blogs e 
chats nos que describe 
experiencias, impresións e 
sentimentos; narra de forma 
lineal e coherente feitos 
relacionados co seu ámbito de 
interese, actividades e 
experiencias pasadas (por 
exemplo, sobre unha viaxe, as 
súas mellores vacacións, un 
acontecemento importante, un 
libro ou unha película), ou 
feitos imaxinarios, e 
intercambia información e 
ideas sobre temas concretos, 
sinalando os aspectos que lle 
parecen importantes, e 
xustificando brevemente as 
súas opinións sobre eles. 

         

PLEB4.5. Completa un 
cuestionario detallado con 
información persoal, 
educativa ou laboral (por 
exemplo, para facerse 
membro dunha asociación ou 
para solicitar unha bolsa). 

         

PLEB4.6. Escribe o seu 
currículo en formato 
electrónico, seguindo, por 
exemplo, o modelo Europass. 

         

PLEB4.7. Toma notas, 
mensaxes e apuntamentos 
con información sinxela e 
relevante sobre asuntos 
habituais e aspectos 
concretos nos ámbitos 
persoal, educativo e 
ocupacional, dentro da súa 
especialidade ou área de 
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interese. 
PLEB4.8. Fai unha 
presentación coidada dos 
textos escritos, en soporte 
impreso e dixital, utilizando 
correctamente as 
convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

         

BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL 
PLEB5.1. Exprésase cunha 
pronunciación clara, 
aceptable e comprensible, e 
utiliza adecuadamente os 
esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que 
repetir algunha vez por 
solicitude das persoas 
interlocutoras. 

         

PLEB5.2. Produce textos 
escritos en diferentes 
soportes, sen erros 
ortográficos e de puntuación 
que impidan a comprensión, 
e utiliza o corrector 
informático para detectar e 
corrixir erros tipográficos e 
ortográficos. 

         

PLEB5.3. Desenvólvese 
adecuadamente en situacións 
cotiás e menos habituais que 
poden xurdir durante unha 
viaxe ou estadía noutros 
países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais 
(transporte, aloxamento, 
comidas, compras, estudos, 
traballo, relacións coas 
autoridades, saúde e lecer), e 
sabe solicitar atención, 
información, axuda ou 
explicacións, e facer unha 
reclamación ou unha xestión 
formal de xeito sinxelo, pero 
correcta e adecuada ao 
contexto. 

         

PLEB5.4. Recoñece os 
elementos culturais máis 
relevantes dos países onde se 
fala a lingua estranxeira, e 
establece relación entre 
aspectos da cultura propia e 
da cultura meta para cumprir, 
de ser o caso, o papel de 
intermediario lingüístico e 
cultural, abordando con 
eficacia a resolución de 
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malentendidos interculturais, 
e valorando positivamente as 
competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 
PLEB5.5. Comprende e utiliza 
con corrección suficiente e 
adecuación sociolingüística 
os recursos lingüísticos 
propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas 
sinxelas e habituais da 
comunidade lingüística 
correspondente á lingua 
meta. 

         

PLEB5.6. Comprende e utiliza 
un léxico relativamente rico e 
variado, o que implica, entre 
outros, o emprego de 
sinónimos de uso máis 
frecuente e de palabras de 
significación próxima para 
evitar a repetición léxica. 

         

PLEB5.7. Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais; evita 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as 
competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

         

 

WRITING RUBRIC 

 
Excellent 8-10 Good 6-8 Acceptable 5-6 Poor 0-4 

Writing 
Structure 

Writes clear, well- 
linked paragraphs, 
with topic sentences, 
details and 
conclusion. Uses 
connectors properly, 
suitable to the level. 

Can write a few 
short, linked 
paragraphs, with a 
topic sentence and 
details. Makes some 
errors and lacks 
transitions. Not 
many connectors. 

Can write a single 
paragraph or 
multiple short 
paragraphs but the 
ideas are not 
organized and 
paragraphs not well- 
linked. Few 
connectors. 

Can write one 
paragraph, which 
may or may not have 
a good structure with 
introduction, body 
and conclusion. 
No connectors at all. 

Mechanics No mistakes in 
punctuation, 
spelling or 
capitalization. 

A few mistakes that 
may interfere with 
meaning. No spelling 
mistakes with high 
frequency words. 

Some mistakes 
that sometimes 
interfere with 
meaning. 

Many mistakes, that 
interfere with 
meaning. 
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Vocabulary & 
Expression 

High frequency 
and new words 
used accurately. 

High frequency and 
new words used 
accurately, with 
little interference 
with meaning. 

Uses familiar and 
high frequency 
words with little 
difficulty. 
Occasional use 
of new words. 

Uses familiar words 
with some difficulty. 
Doesn´t use new 
words related to the 
topic. 

Content Ideas are well 
supported and 
explained. Fit to the 
length of the 
activity; relevant 
content and register. 

Ideas are supported 
and explained. Some 
hesitation in the 
register used. 

Ideas need more 
explanation/ 
support or logic is 
simple. 
Occasionally not 
relevant content 
and hesitation in 
register used. 

Ideas not really 
explained or 
supported or 
illogical. Length not 
suitable for the task. 
Not adequate 
register or content. 

Grammar Frequently and 
correctly uses the 
following 
structures: 
• Verbs + Infinitives 
• / Gerunds. 
• Passive Voice. 
• Different 

verb forms. 
• Conditionals. 
• Adverbs. 
• Comparatives 

/ 
Superlatives. 

• Relative Clauses. 
• Reported Speech. 

Often able to use 
the following 
structures: 

 
• Modal verbs. 
• Possessives. 
• Prepositions. 
• Adjectives. 

Sometimes able 
to use the 
following 
structures: 

 
• Pronouns. 
• Count / non- 

count nouns. 
• Articles. 

Rarely able to use 
the structures 
before. 

 

SPEAKING RUBRIC 

 
Excellent 8-10 Good 6-8 Acceptable 5-6 Poor 0-4 

Vocabulary Uses suitable 
vocabulary all the 
time, without 
repeating words. 

Uses suitable 
vocabulary most of 
the time. 

Proper vocabulary 
sometimes. 

Limited vocabulary 
and repeats words. 

Grammar Uses adequate 
grammar structures, 
seen in class, all the 
time. 

Uses them most of 
the time. 

Uses them properly 
sometimes. 

Uses them incorrectly. 

Pronunciation 
/ Intonation 

Speaks clearly and has 
good pronunciation all 
the time. 

Speaks clearly and 
uses accurate 
pronunciation most of 
the time. 

Understandable 
pronunciation, but 
not very clear. 

Hard to understand. 

Fluency Expresses ideas 
fluently all the time. 

Speaking with some 
hesitation, but it 
doesn´t interfere with 
communication. 

Speaking with some 
hesitation, which 
interferes with 
communication. 

Too much hesitation, 
which interferes with 
communication. 



 

288 
 

Content Suitable content for 
their level, seen in 
class. 

Suitable theme, seen 
in class mostly. 

Suitable only in some 
parts. 

Not adequate at all. 

Creativity Very original 
presentation of 
material. 

Some originality 
apparent. 

Material presented 
with little originality. 

Repetitive. No variety. 
Insufficient use of 
materials. 

 

4.4. Concrecións metodolóxicas 

Way to English ESO 4 cubre as 4 destrezas básicas que axudarán ao alumno a comunicarse dunha 
maneira efectiva en contextos de mundo real. As estruturas gramaticais preséntanse mediante unha 
gran variedade de textos do mundo real que proporcionan aos alumnos. Grammar Animation 
presenta os contidos gramaticais con animación visuais de maneira divertida e en contextos reais. 
Vocabulary Presentation presenta e revisa vocabulario, inclúe lista de palabras con audio. Extra 
Practice axuda a repasar a gramática e vocabulario presentado no Student´s. No Student’s Book hai 
tres seccións de repaso que inclúen exercicios do vocabulario e da gramática aprendidos nas tres 
unidades anteriores Tanto a gramática e o vocabulario preséntanse de maneira gradual e traballa as 
4 destrezas básicas por igual. 

Reading 

Way to English ESO 4 contén unha gran variedade de textos atractivos para os alumnos que captan a 
súa atención e son altamente motivadores. En Extra Reading (Student’s Book )atópase unha seccion 
cultural e interdisciplinaria. Esta relaciona o inglés con outras materias do currículo escolar e 
preséntalle ao alumno/a unha gran variedade de aspectos culturais dos países anglófonos e do mundo 
en xeral. 

Writing: Interacción e produción 

 Os contidos da guía de escritura están coidadosamente estruturados, unidade a unidade, para 
practicar as destrezas de escritura básicas e ofrecer axuda á hora de realizar as tarefas. 

Listening 

Os listenings daranlle a oportunidade aos alumnos de oír en contexto a gramática obxectivo da lección 
e o vocabulario que aprenderon. 

Speaking: Interacción e produción 

Way to English ESO 4 intenta coa sección de Speaking e Functional Language que os alumnos sexan 
capaces de reproducir diálogos funcionais que poderán usar en situacións reais de comunicación. Hai 
actividades adicionais de comprensión e expresión oral en todas as seccións do Student’s Book, que 
desenvolven destrezas lingüísticas produtivas para axudar ao alumnado a comunicarse de modo eficaz 
no mundo real. 

Pronunciation céntrase nas dificultades habituais dos alumnos/as á hora de pronunciar as palabras e 
frases en inglés.Hai un Pronunciation Appendix con máis exercicios. 

Communication Videos: lingua funcional e a práctica oral. 
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A sección Way to English se centra no inglés funcional que se utiliza en situacións comunicativas reais. 
Esta seccións remata cun exercicio práctico baseado nunha situación real. 

Culture Videos acompañan aos textos culturais e CLIL achegando información adicional adaptada ao 
nivel lingüístico do alumanado. 

Slideshows, permiten obter máis información sobre o tema da unidade mediante presentacións de 
diapositivas baseadas en contidos culturais e de diferentes áreas curriculares. 

Existe unha páxina de literatura e un proxecto, que inclúe a tarefa Techno Option. 

Os recursos dixitais e unha gran axuda a desenrolar as catro destrezas. 

O Workbook e Language Builder ofrece apoio práctico para lograr os obxectivos de cada unidade. Os 
exercicios do Workbook están graduados por nivel de dificultade comezando coas tarefas máis fáciles 
e avanzando cara ás máis complicadas. Con estos exercicios os estudantes repasan e consolidan os 
coñecementos e as destrezas que acaban de adquirir. 

 

4.5. Materiais e recursos didácticos 

 Libro de texto: Way to English 4. Ed. Burlington 

 Workbook 

 Libros de lectura (por decidir) 

 Outras páxinas web como: www.burlingtonbooks.com, www.oup/com/elt/spotlight, 
www.agendaweb.com, www.oupe.es, www.englishexercises.org, 
learnenglish.britishcouncil.org, www.teachingenglish.org.uk, http://www.learn-english-
today.com/lessons/lessons_list.html http://www.eslgold.com/ 
http://www.englishgrammar.org/lessons/, http://www.esl-galaxy.com/ 
http://www.esltower.com/index.html http://www.isabelperez.com/default.htm 
www.slideshare.com www.busyteacher.com 

 Para listenings: http://www.esl-lab.com/, http://www.elllo.org/, 
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-
great?utm_source=learnenglish&utm_medium=homepage-advert&utm_campaign=le-adverts, 
http://www.world-english.org/listening.htm 

 

4.6. Avaliación 

A. CRITERIOS SOBRE A AVALIACION, A CUALIFICACION E A PROMOCION DO ALUMNADO 

Os alumnos de 3º e 4º da E.S.O. deberán ser capaces de entender a avaliación como un medio de 
valoración continuada dos seus traballos nas destrezas e o dominio lingüístico. 

As probas faranse segundo un calendario de probas previo á sesión de avaliación e ao longo do 
trimestre.  

http://www.burlingtonbooks.com/
http://www.oup/com/elt/spotlight
http://www.agendaweb.com/
http://www.oupe.es/
http://www.englishexercises.org/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.learn-english-today.com/lessons/lessons_list.html
http://www.learn-english-today.com/lessons/lessons_list.html
http://www.eslgold.com/
http://www.englishgrammar.org/lessons/
http://www.esl-galaxy.com/
http://www.esltower.com/index.html
http://www.isabelperez.com/default.htm
http://www.slideshare.com/
http://www.busyteacher.com/
http://www.esl-lab.com/
http://www.elllo.org/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-great?utm_source=learnenglish&amp;utm_medium=homepage-advert&amp;utm_campaign=le-adverts
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-great?utm_source=learnenglish&amp;utm_medium=homepage-advert&amp;utm_campaign=le-adverts
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-great?utm_source=learnenglish&amp;utm_medium=homepage-advert&amp;utm_campaign=le-adverts
http://www.world-english.org/listening.htm
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A avaliación na materia de lingua inglesa é continua. No Departamento de Inglés consideramos que o 
coñecemento dunha lingua é progresivo pero tamén cremos que hai que valorar o traballo ao longo 
do curso. Polo tanto as avaliacións serán valoradas do seguinte xeito: 

 1ª Avaliación: 20% da nota final 
 2ª Avaliación: 30% da nota final 
 3ª Avaliación: 45% da nota final 
 Período do 6 ao 22 de xuño: 5% da nota final para o alumnado aprobado; proba de 

recuperación para o alumnado suspenso (véase máis abaixo). 

Hai tres probas ao longo do curso que contarán cos apartados de gramática e vocabulario, reading, 
writing e listening . O speaking será avaliado na hora de desdobre, no caso de habela. 

Trátase de avaliación continua. Iso significa que cada avaliación incluirá toda a materia dada 
anteriormente. 

Para aprobar hai que obter un mínimo de 5. 

Non haberá probas de recuperación ata despois da terceira avaliación. 

As probas que se farán por avaliación serán dos seguintes tipos ou categorías e faranse polo menos 
unha de cada por avaliación: 

1.- READING COMPREHENSION 

As novelas asignadas a 3º e 4º da ESO leranse na casa. O profesor poderá adicar algún tempo da clase 
para solventar dúbidas dos alumnos. Faranse exames para comprobar que os alumnos len as obras 
escollidas cada ano. 

Por outra banda, escomenzarase a traballar na clase a comprensión lectora con textos de diferentes 
temas, practicando distintos tipos de resposta. 

2.-LISTENING COMPREHENSION. 

Exercicios de comprensión oral dun texto que se escoita, respostando sobre unhas preguntas, ou 
elección de resposta acertada (multiple choice) ou elexir verdadeiro/falso e correxilo (true/false). 
Valorarase especialmente a comprensión, aínda que a sintaxe e a expresión non sexan correctas. 

3.- GRAMMAR/VOCABULARY 

Exercicios específicos de avaliación de contidos gramaticais e de vocabulario con variedade de tipos 
de exercicios que os alumnos xa coñecen e practicaron durante o trimestre. 

4.- SPEAKING 

Os desdobles serán utilizados para o reforzo oral. Nesas clases practícanse diferentes destrezas orais: 
role-plays, conversas ou probas orais co profesor, presentations. Tamén serán utilizadas para que os 
alumnos coñezan, de primeira man, os usos e costumes dos países de fala inglesa.  

5.- WRITING 

Irase introducindo gradualmente a destreza de “writing” na clase de inglés. Os alumnos comezarán 
coa produción de pequenos textos escritos que irán aumentando a dificultade a medida que progresan 
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no ciclo. É fundamental neste campo a introdución dos conectores como ferramentas indispensables 
para facer un “writing”. 

A valoración das diferentes partes será como se indica a continuación: 

READING/ WRITING 35% 
NOVEL* 10% 
GRAMMAR/VOCABULARY 30% 
LISTENING 15% 
SPEAKING 10% 

 

*Os libros de lectura leranse na casa durante a 2ª e 3ª avaliacións. Na primeira, ese 10% sumaráselle 
ás destrezas de Reading/ Writing. 

CÁLCULO DA NOTA 

Na 1ª, 2ª e 3ª avaliacións, a cualificación redondearase ao díxito superior a partir do 0,75, sempre e 
cando o alumnado tivese todo entregado en tempo e forma e non deixase ningunha parte do exame 
en branco ou practicamente en branco. É dicir, se un alumno obtén unha media de exames de 7,6, a 
súa nota nesa avaliación será un 7; mentres que se obtén unha media de 7,8, a súa nota sería un 8. 

Todos os exercicios, redaccións e outros traballos, servirán para que o alumnado mellore o seu 
rendemento. 

AVALIACIÓN ORDINARIA (principios de xuño) 

a. Obterán a cualificación de APTOS os alumnos que teñan aprobadas as distintas avaliacións 
parciais. 

b. Tamén a obterán os que teñan unha evolución positiva na súa aprendizaxe e superen a terceira 
avaliación, ao ser a materia de inglés unha materia de contidos progresivos. 

c. O alumnado que suspenda a 3ª avaliación e, polo tanto, teña suspensa a materia, poderá 
presentarse a unha proba final que constará de dous bloques: 1 Gramática e Vocabulario (50% 
da nota) e 2 Expresión Escrita e Comprensión Escrita (50% da nota). 

No capítulo III, artigo 8 da Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de 
avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de 
bacharelato no sistema educativo de Galicia, establécese que, na educación secundaria obrigatoria: 

8. O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a 
actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Nese sentido, para o alumnado 
que teña materias ou ámbitos con partes sen superar logo de realizada a terceira avaliación 
parcial, o equipo docente realizará un breve informe de avaliación individualizado que debe 
servir de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. A cualificación 
definitiva das materias ou dos ámbitos farase efectiva na avaliación final de curso. 

Tendo isto en conta, o departamento de inglés, entre o 6 e o 23 de xuño, realizará actividades que 
servirán para reforzar os coñecementos tanto daquel alumnado que superase o curso con 
normalidade, coma do que non conseguise aprobar. 

• No caso do alumnado coa materia xa aprobada, o traballo feito durante este período contará 
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un 5% da súa nota final ordinaria. O profesorado poderá formular diferentes tipos de 
actividades e probas. 

• No caso do alumnado coa materia suspensa, realizarase unha proba final global que incluirá 
as destrezas de gramática, vocabulario, comprensión e expresión escrita. De superar esta 
proba, considerarase que se superou a materia. 

CUALIFICACIÓN FINAL 

• O cálculo da nota final dos alumnos que aprobaron a terceira avaliación será calculada 
segundo a media ponderada das tres avaliacións e coas seguintes porcentaxes: 1ª Avaliación 
(20% da nota); 2ª Avaliación (30% da nota); 3ª Avaliación (45% da nota); Período 6-23 xuño 
(5%). Neste caso teranse en conta as décimas das notas das avaliacións e redondearase a 
partir do 0,5. É dicir, un alumno cun 5,6 calculado segundo as porcentaxes de cada avaliación, 
levará un 6 no boletín. 

CRITERIOS ADICIONAIS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

a. No caso de existir evidencia de que un alumno copiara un exame total ou parcialmente, a proba 
quedará invalidada cunha puntuación de “0”. 

b. O alumno/a deberá ser o autor das tarefas encomendadas. No caso de existir evidencia de que un 
alumno presenta traballos feitos total ou parcialmente por terceiras persoas ou tarefas plaxiadas, 
a tarefa quedará invalidada cunha puntuación de “0” e o alumno perderá a puntuación que tiver 
asignada. 

c. A asistencia dos alumnos ás probas sinaladas e datadas é obrigatoria e só se repetirán en caso de 
enfermidade, falecemento dun familiar de 1º ou 2º grao ou deber inescusable de carácter xudicial. 
Todas estas circunstancias deberán estar debidamente documentadas. 

B. CONTIDOS MÍNIMOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais Estratexias de comprensión: 

-  Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e de tema. 
- Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión ao mesmo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xerado, información esencial, puntos principais, 

detalles relevantes). 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 
- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal . 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais. 
- Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades. 
- Narración de acontecementos pasados, puntuais e habituais, descrición de estados e situacións 

presentes e expresión de sucesos futuros. 



 

293 
 

- Petición e ofrecemento de información, indicacións, opinións e puntos de vista, consellos 
advertencias e avisos. 

- Expresión do coñecemento, a certeza, a dúbida e a conxectura. 
- Expresión da vontade 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e de tema. 
- -Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión ao mesmo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xerado, información esencial, puntos principais, 

detalles relevantes). 
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 
- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal . 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais. 
- Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades. 
- Narración de acontecementos pasados, puntuais e habituais, descrición de estados e situacións 

presentes e expresión de sucesos futuros. 
- Petición e ofrecemento de información, indicacións, opinións e puntos de vista, consellos 

advertencias e avisos. 
- Expresión do coñecemento, a certeza, a dúbida e a conxectura. 
- Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición. 
- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción, a esperanza, a confianza, a 

sorpresa e os seus contrarios. 
- Fórmula de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 
- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso. 
 

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación persoal; vivenda, fogar e contorno; 
actividades da vida cotiá; familia e amigos; traballo e ocupacións; tempo libre, lecer e deporte; viaxes e 
vacacións; saúde e coidados físicos; educación e estudo; compras e actividades comerciais; alimentación 
e restauración; transporte; lingua e comunicación; ambiente, clima e contorno natural; e Tecnoloxías 
da Información e da Comunicación. 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción Estratexias de produción: 

Planificación 
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Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais e a súa estrutura básica. 

Adecuar o texto ao destinatario, contexto e canle, aplicando o rexistro e a estrutura de discurso 
adecuados a cada caso. 

Execución 

Expresar a mensaxe con claridade, coherencia, estruturándoa adecuadamente e axustándose, no seu 
caso, aos modelos e fórmulas de cada tipo de texto. 

Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da tarefa) ou a mensaxe (facer concesións no 
que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis. 

Apoiarse e sacar o máximo partido dos coñecementos previos (utilizar linguaxe “prefabricada”, etc.). 

Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos, paralingüísticos ou 
paratextuais: 

Lingüísticos 

Modificar palabras de significado parecido. 

Definir ou parafrasear un termo ou expresión. Paralingüísticos e paratextuais 

Pedir axuda. 

Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaran o significado. 

Usar linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións faciais, posturas, contacto visual ou 
corporal, proxémica). 

Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas convencionais. 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal. 

Funcións comunicativas: 

Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais. 

Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades. 

Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións presentes, 
e expresión de sucesos futuros. 

Petición e ofrecemento de información, indicacións, opinións e puntos de vista, consellos, advertencias e 
avisos. 

Expresión do coñecemento, a certeza, a dúbida e a conxectura. 

Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición. 

Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción, a esperanza, a confianza, a 
sorpresa, e os seus contrarios. 

Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 
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Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

Léxico oral de uso común (produción) relativo a identificación persoal; vivenda, fogar e contorno; 
actividades da vida diaria; familia e amigos; traballo e ocupacións; tempo libre, lecer e deporte; viaxes e 
vacacións; saúde e coidados físicos; educación e estudo; compras e actividades comerciais; 
alimentación e restauración; transporte; lingua e comunicación; ambiente, clima e contorno natural; e 
Tecnoloxías da información e da comunicación. 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos Estratexias de comprensión: 

Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema. 

Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión ao mesmo. 

Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos principais). 

Formulación de hipótese sobre contido e contexto. 

Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 

Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; costumes, valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non verbal. Funcións comunicativas: 

Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais. 

Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades. 

Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións presentes, 
e expresión de sucesos futuros. 

-Petición e ofrecemento de información, indicacións, opinións e puntos de vista, consellos, advertencias e 
avisos. 

Expresión do coñecemento, a certeza, a dúbida e a conxectura. 

Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición. 

Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía a satisfacción, a esperanza, a confianza, a 
sorpresa, e os seus contrarios. 

Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 

Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación persoal; vivenda, fogar e contorno; 
actividades da vida diaria; familia e amigos; traballo e ocupacións; tempo libre, lecer e deporte; viaxes e 
vacacións; saúde e coidados físicos; educación e estudo; compras e actividades comerciais; 
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alimentación e restauración; transporte; lingua e comunicación; ambiente, clima e contorno natural; e 
Tecnoloxías da información e da comunicación. 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción Estratexias de produción: 
Planificación 

Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e comunicativas co fin de 

realizar eficazmente a tarefa (repasar o que se sabe sobre o tema, que se pode ou se quere dicir, etc.). 

Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou gramática, 
obtención de axuda, etc.). 

Execución 

Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos e fórmulas de cada tipo de texto. 

Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da tarefa) ou a mensaxe (facer concesións 
no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos dispoñíbeis. 

Intentar sacar o máximo partido dos coñecementos previos (utilizar linguaxe "prefabricada"). etc.). 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal. Funcións comunicativas: 

Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais. 

Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades. 

Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións presentes, 
e expresión de sucesos futuros. 

Petición e ofrecemento de información, indicacións, opinións e puntos de vista, consellos, advertencias e 
avisos. 

Expresión do coñecemento, a certeza, a dúbida e a conxectura. 

Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición. 

Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción, a esperanza, a confianza, a 
sorpresa, e os seus contrarios. 

Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 

Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas: 

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (not only…but also; both…and); disxunción (or); 
oposición/concesión ((not…) but; …, though); causa (because (of); due to; as; since); finalidade (to- 
infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest 
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in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions and commands). 

Relacións temporais (the moment (she left); while). 

Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 

Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!; 
exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!, You don’t say!, That’s terrible!). 

Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative 
tags; me neither). 

Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; Are you alright;? tags). 

Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple 
and continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future 
continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); incoativo (be about 
to); terminativo (stop –ing). 

Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); 
posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade (must; need; have (got) to); obriga (have 
(got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous). 

Expresión da existencia (e. g. there could be); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; 
pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); a calidade (e. g. pretty good; much too 
expensive). 

Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of). 
Degree: e. g. absolutely; a (little) bit). 

Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin 
and arrangement). 

Expresión do tempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late; 
by the time) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority 
(afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); 
frequency (e. g. twice/four times a week; daily)). 

Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 

*Resumo Gramática 

- Presente simple e continuo (forma, usos e contraste) 

- Pasado simple e continuo (forma, uso e contraste) 

- Cuantificadores (some, much …) e determinantes (a, an …) 

- Comparación de adxectivos e adverbios 

- “Too / enough” 
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- Pronomes reflexivos 

- “Will”, “be going to”, presente simple, presente continuo para expresar o  futuro 

- Futuro continuo 

- Usos de “since” 

- Conectores causais (because, as, due to …) 

- Conectores consecutivos (as a result, so …) 

- Oracións de relativo :especificativas / explicativas. Omisión dos pronomes  relativos nas oracións 
especificativas 

- Compostos de “some”, “any” e “no” 

- Conectores adversativos (however, although…) 

- “Present Perfect e Past Simple” 

- “Past Perfect Simple” 

- “Used to” + infinitivo 

- Conectores de secuencia (at first, finally …) 

- Oracións condicionais : cero, primeiro, segundo e terceiro condicional 

- Modais diferentes de “will” e “would” nas condicionais 

- Oracións temporais 

- Voz pasiva : presente, pasado e futuro 

- O estilo indirecto e os verbos declarativos 

- Conectores copulativos (also, in addition …) 

- Verbos modais: características e usos; “allow” para dar permiso; 

 “needn’t” na linguaxe formal 

- Xerundios e infinitivos 

- Verbos irregulares 

 

*Resumo Vocabulario 

- Lugares da cidade 

- Adxectivos relacionados coa personalidade 

- Comida e adxectivos relacionados coa comida 

- O mundo animal 
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- Deportes de risco 

- Adxectivos para describir distintas experiencias 

- Realeza 

- Cine e televisión 

- Misterios 

- Fenómenos naturais e sobrenaturais 

. Interaccións sociais 

- Vida na cidade 

- Mercadotecnia  

- Compras 

- Diferencias entre o inglés británico e americano 

- Medio ambiente e a reciclaxe 

- Partes do corpo 

- Problemas de saúde 

- Os sentido- Adxectivos decritivos 

- Verbos + preposicións 

 

*Resumo Pronuncia 

- Vocabulario da unidade 

- Pronuncia dos sons /ɪ/ e /e/ 

- Entoación de “will” 

- Pronuncia dos sons /s/, /k/ e /tʃ/ 

- Entoación das preposicións 

- Pronuncia dos sons /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ e /ɔː/ 

- Pronuncia dos sons o sons /g/ e /dʒ/ 

- Palabras con letras mudas 

- Pronuncia dos sons /tʃ/, /ʃ/ e /dʒ/ 

- Pronuncia dunha mesma palabra segundo actúe como sustantivo ou verbo 

- Pronuncia dos sons /θ/, /ð/, /ʊ/ e /u:/. 

- Pronuncia dos sons /i:/ e /aɪ/ 
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- Pronuncia dos sons /ʌ/, /æ/ e /u: 

- Acentuación dos adverbios dos adverbios de cantidade na oración 

*A todo isto haberá que engadir o estudado en cursos anteriores 

 

C. ORGANIZACION DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACION E AVALIACIÓN DE 
MATERIAS PENDENTES 

Estes alumnos rexeranse polas recomendacións feitas para a avaliación continua. 

Tendo en conta que o inglés é unha asignatura na que debe procederse de acordo coa continuidade 
de conocimentos adquiridos, este departamento toma as seguintes decisións: 

Os alumnos da ESO recuperarán a asignatura do curso anterior sempre que aproben as dúas primeiras 
avaliacións do ano en curso. No caso de que isto non suceda, terán un exame global final no mes de 
maio, na data indicada pola Xefatura de Estudos. 

As probas para avaliar a materia pendente serán elaboradas pola xefa do departamento e 
consensuadas co profesor de cada nivel. As probas serán corrixidas pola xefa do departamento e 
revisadas polo profesor actual do alumno. 

Este exame de alumnos pendentes constará dos seguintes apartados: 

READING COMPREHENSION/ WRITING 50% 

GRAMMAR/VOCABULARY 50% 

 

Os materiais curriculares serán en todos os cursos os textos vixentes o curso anterior. Non se farán 
probas das lecturas nin de listening. 

 

 

 

 

 

CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS IMPRESCINDIBLES 

GRAMÁTICA VOCABULARIO 
- Pasado simple/ used to, pasado simple/ pasado continuo 
- Presente perfecto simple 
- Presente perfecto simple/ pasado simple 
- Tempos futuros, futuro continuo 
- Condicionais 
- Pronomes relativos, oracións de relativo especificativas 
- Verbos modais 
- Pasiva (presente y pasado) 
- Pasado perfecto simple, pasado perfecto simple/ pasado simple 

- Viaxes, sentimentos 
- Logros, actividades 
- Artigos de viaxe, viaxes 
- Lugares na cidade, elementos urbanos 
- Adxectivos relacionados coa comida, menús 
- Relacións de amizade, adxectivos de 

personalidade 
- Crime, informes sobre crimes 
- Inventos, electrodomésticos 
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- Estilo indirecto - Mundo animal, partes do corpo dos animais. 

COMPRENSIÓN ESCRITA EXPRESIÓN ESCRITA 

- Blogs 
- Páxinas web 
- Artigos de revista 
- Lendas 
- Artigos xornalísticos. 

- Textos narrativos 
- Artigos de novas 
- Correos electrónicos 
- Descricións 

- Crítica dun restaurante 
- Carta solicitando/ ofrecendo consello 
- Informes 
- Ensaios. 

 

A información sobre as probas de pendentes e as datas das probas de recuperación publicaranse na 
páxina web do centro e no Taboleiro preparado a tal efecto. É responsabilidade do alumnado 
informarse das datas e lugares das probas. 

 

4.7. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan 
adoptar como consecuencia dos seus resultados 

Segundo a lexislación, ao longo do mes de setembro, farase unha avaliación inicial do alumnado de 4º 
ESO. Para iso, se fará unha proba de diagnóstico na que se avaliarán contidos (vocabulario e 
gramática) . Esta proba incluirá actividades para avaliar as habilidades orais (listening and speaking) 
do alumnado así como unha proba de writing. 

Unha vez realizada a proba, o profesorado saberá o punto de partida de cada alumno e se, é necesario, 
adoptará medidas de reforzo para que o alumnado acade os obxectivos do curso. 

 

4.8. Medidas de atención á diversidade 

Cada alumno e cada alumna é distinto dos demais. Os seus coñecementos, ideas e crenzas previas son 
distintos; tamén o son as súas capacidades, os seus ritmos de desenvolvemento e de traballo e o seu 
estilo de aprendizaxe. Se queremos que todos aprendan non podemos pensar que todos saben o 
mesmo, adquiren as mesmas capacidades, teñen os mesmos intereses ou a mesma maneira de 
aprender nin igual nivel de motivación. 

O material que imos utilizar ten unha metodoloxía ecléctica, xa que se esperan varios estilos de 
aprendizaxe por parte dos alumnos/as e, así mesmo, diversos estilos de ensino por parte dos 
profesores/as. Por iso, estes materiais prestan máis atención á diversidade. 

Como punto de partida tivemos en conta catro ámbitos de diversidade: 

A capacidade para aprender a aprender 

Cada alumno/a ten a súa propia capacidade para aprender cousas e para retelas, sen que iso sexa 
sinónimo da súa capacidade intelectual, e todos os alumnos poden alcanzar un nivel mínimo, 
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independentemente do ritmo de traballo que poida ter cada quen. Tales son os aspectos que 
consideramos na investigación inicial e en todo o desenvolvemento do curso. 

Así o reflicten as actividades do Student’s Book e do Workbook, xa que, a través dunha reciclaxe 
continua de estruturas e de vocabulario, por unha banda ofrecen amplas oportunidades de reforzo 
aos alumnos/as con menos capacidade e por outra facilitan a ampliación da materia para os que teñen 
máis nivel. 

A motivación para aprender 

A motivación do alumno/a para aprender é moi complexa, sobre todo tratándose dun idioma, xa que 
depende de varios factores: por unha banda, do historial de éxito ou de fracaso que teña ata ese 
momento e, por outra banda, do proceso de aprendizaxe seguido. Isto influirá notabelmente, tanto 
no nivel de motivacións individuais, coma na forma máis lóxica e funcional de presentarlles todos os 
contidos. 

Para levar a cabo a selección dos temas incluídos neste curso realizamos unha ampla investigación, 
abarcando o punto de vista do profesor/a a través de cuestionarios, pero tamén o dos alumnos/as, 
para así adaptalos ás súas idades, experiencias e contorno. 

Os estilos de aprendizaxe 

Existen moitos tipos de investigacións sobre os diversos estilos de aprendizaxe á hora de estudar un 
idioma. 

Como é ben sabido, os alumnos/as poden ser impulsivos ou reflexivos cando se enfrontan ás súas 
tarefas escolares. Algúns alumnos poden reaccionar moi rapidamente e non obstante necesitar varios 
intentos para asimilaren unha idea, mentres que outros poden traballar máis a conciencia e aprender 
máis amodo, conseguindo o mesmo resultado. Este factor foi tido en conta dun modo sistemático. Por 
exemplo, á hora de ensinar as estruturas gramaticais, incluíronse no Student's Book breves 
explicacións e exemplos coa estrutura gramatical concreta, seguidos de exercicios, para poñer en 
práctica a gramática aprendida. Isto complétase con táboas gramaticais, a sección Grammar Charts 
and Basics (ao final do Student's Book) e o apéndice gramatical do Workbook, que lles axudan a 
aprender e a repasar o presentado paso a paso, en especial a aqueles que non usen tanto o estilo 
sintético ao aprender. Así pois, á hora de presentar as estruturas e as funcións, tivéronse en conta, en 
todas as unidades, os distintos modos de aprendizaxe. 

Tamén se prestou unha atención especial á “modalidade sensorial preferente” dos alumnos/as (visual, 
auditiva ou quinesiolóxica), é dicir, ás posíbeis formas de levar á práctica o aprendido. 

Os intereses dos alumnos/as 

O esforzo por aprender un idioma varía moito duns alumnos/as a outros dependendo do seu interese 
e/ou necesidade de facelo. Por iso incluímos unha gran variedade de temas, intentando que sexan de 
interese para a maioría, e ofrecemos materiais para atender aos distintos niveis de coñecemento e 
estilos de aprendizaxe. Hai actividades graduadas de menor a maior dificultade e de maior a menor 
control, tanto no Student’s Book coma no Workbook. Ao final do Student’s Book incluímos un apéndice 
con táboas gramaticais e exercicios, un apéndice de pronunciación con exercicios adicionais e unha 
lista de verbos irregulares, e ao final do Workbook un glosario, así como un apéndice gramatical e 
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unha guía de escritura na lingua propia dos alumnos/as, para os que necesiten apoiarse máis na 
presentación teórica. 

No Workbook inclúese unha gran variedade de exercicios graduados para practicar máis intensamente 
a gramática e o vocabulario, ademais dun ditado, unha sección de comprensión, un exercicio de 
tradución inversa, e expresión escrita e actividades para que os alumnos/as máis avanzados 
practiquen cada punto nun nivel máis elevado. Para rematar, tamén se inclúen dúas páxinas de repaso 
por unidade (Check Your Progress) que permiten atender á diversidade. Ao final deste compoñente 
atópase o caderno Language Builder, que proporciona xogos e divertidas actividades para consolidar 
o vocabulario. Ademais, os alumnos/as poderán atopar na web 
www.burlingtonbooks.es/waytoenglish4 as gravacións en formato mp3 dos textos do Student’s Book, 
xunto cos exercicios de comprensión oral coas súas transcricións e os ditados do Workbook. 

Presentamos con este método un novo recurso lingüístico chamado English in Use Interactive, que 
inclúe diversas ferramentas interactivas para facilitar a aprendizaxe dos alumnos/as: Interactive 
Wordlist, cun glosario interactivo, exercicios para practicar a ortografía e actividades de vocabulario; 
Interactive Grammar, que contén exercicios gramaticais con autocorrección; Dialogue Builders, desde 
onde se practica a linguaxe funcional mediante diálogos; e Techno Help, que ofrece axuda e recursos 
para realizar as actividades Techno Option. A través do sistema de xestión da aprendizaxe (LMS), o 
profesor/a pode levar un seguimento do traballo realizado por cada alumno/a en English in Use 
Interactive, e así poder avaliar o progreso dos alumnos/as en xeral e as necesidades específicas dalgún 
alumno/a en particular. 

O Teacher’s Manual ofrece tamén actividades opcionais de reforzo e ampliación, outras de ditado, 
comprensión oral, corrección de erros e información sociocultural e interdisciplinar adicional, ademais 
de continuas suxestións ao profesor/a sobre como dividir a súa axuda, segundo as distintas 
necesidades da clase. 

O Teacher’s All-in-One Pack ofrece un exame de diagnóstico que se recomenda facer ao comezo do 
curso para ver o nivel dos alumnos/as, así como exercicios de repaso para que revisen os puntos nos 
que atoparon maior dificultade. Ademais ofrece nove exames (un por unidade) en tres niveis de 
dificultade, tres exames trimestrais en dous niveis de dificultade, dous finais e tres exames de 
competencias básicas, para poder elixir o máis adecuado segundo a capacidade de cada alumno/a. 
Tamén proporciona un exercicio adicional por unidade de expresión oral, para realizar en parella ou 
en grupo. E ademais inclúe follas de traballo, que se dividiron do seguinte xeito: 

Extra Practice: proporcionan práctica adicional co mesmo nivel que o presentado na unidade 

Extension: enfocadas a que os alumnos/as máis avanzados poidan ampliar os coñecementos 
adquiridos dun xeito máis significativo e motivador. 

O profesor/a tamén dispón de Way to English Digital Teacher’s Resources, que inclúe: Interactive 
Whiteboard Materials, coas versións dixitais, totalmente interactivas, do Student’s Book, o Workbook 
e o Language Builder para facilitar as clases e a corrección; Test Factory and Other Resources, con todo 
o material do Teacher’s All- in-One Pack en formato editábel; Burlington ESO Grammar Factory, para 
xerar automaticamente exames de práctica gramatical, ou para preparalos persoalmente; e Burlington 
ESO Culture Bank, con materiais culturais especialmente adaptados ao nivel dos estudantes. 

http://www.burlingtonbooks.es/waytoenglish4
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No caso de haber alumnado con necesidades educativas especiais traballarase en colaboración co 
Departamento de Orientación (adaptacións curriculares o calquera outra medida de apoio). 

 

Criterios e procedementos previstos para realizar as adaptacións curriculares apropiadas para os 
alumnos con necesidades educativas especiais 

As adaptacións centraranse en: 

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe 
2. Apoio dentro da aula por mestres especialistas, persoal complementario ou outro 

persoal. 
3. Metodoloxía máis personalizada. 
4. Accesibilidade dos elementos do currículo para o alumnado con necesidades educativas 

especiais. 
5. Reforzar as técnicas de aprendizaxe. 
6. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes. 
7. Adaptacións curriculares significativas dos elementos do currículo. 
8. Aumentar a atención orientadora. 
9. Atención educativa ó alumnado por situacións personais de hospitalización ou de  
10. convalecencia domiciliaria. 
11. Enriquecemento curricular. 
12. Avaliacións adaptadas ás necesidades destes alumnos. 

 

4.9. Actividades complementarias e extraescolares 

Dada a situación de incerteza na que nos atopamos, o Departamento de inglés aínda está a valorar a 
posible realización de actividades durante o curso escolar das que, no seu caso, se informará polas 
canles habituais. 

 

4.10. Plan TIC 

O Departamento de inglés seguirá a incorporar as TIC na súa actividade: no proceso de ensino-
aprendizaxe, na relación entre os membros do departamento e co resto do profesorado, no contacto 
con centros do exterior, etc.  

Os nosos alumnos viven nun mundo no que o uso das Tics están a cambiar a maneira de comunicarnos. 
Na nosa materia son un instrumento para axudar a que o alumnado desenvolva a súa competencia 
lingüística. 

O noso centro conta dende o curso 2010-2011 con aulas Abalar, en 1º e 2º de ESO. No ano pasado 
tivo lugar a súa ampliación ós restantes cursos de ESO. Contamos cunha aula de Idiomas con 
ordenadores para os alumnos, ordenador do profesor e canón. A sección bilingüe fai uso doutra aula 
donde, ademáis de ordenador e canón, hai una pizarra electrónica. Nas aulas de bacharelato tamén 
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contan con ordenador e canón. É moi importante para esta materia o bo funcionamento das 
tecnoloxías xa que a maioría das editoriais traballan con materiais dixitais. 

Dentro da programación dos cursos aparecen puntos específicos cunha serie de actividades nas que 
podemos utilizar as Tics.  

4.11. Plan lector 

A materia de lingua inglesa está directamente relacionada co fomento da lectura posto que, ao 
tratarse da aprendizaxe dunha lingua, a competencia lectora e o desenvolvemento de estratexias para 
acadala é un dos seus obxectivos básicos. 

A través do libro de texto, da internet, xornais, revistas e outros recursos e soportes os alumnos 
entrarán en contacto con todo tipo de textos: cartas, mensaxes electrónicos, receitas de cociña, 
instrucións, tiras cómicas, novelas, folletos turísticos, anuncios, horarios, menús, extractos de obras 
literarias, artigos de periódicos, revistas e publicacións na rede, letras de cancións... 

As estratexias de comprensión lectora non son exclusivas dunha lingua, polo que serán traballadas 
nas actividades ordinarias da aula nas distintas materias. Algunhas destas estratexias implicadas na 
competencia lectora que se traballarán nas clases de inglés son: 

• Comprender globalmente (capacidade para identificar a idea principal do texto).  
• Obter información específica (capacidade para extraer información do texto).  
• Elaborar unha interpretación (capacidade para extraer o significado e realizar inferencias a 

partires do lido).  
• Reflexionar sobre o contido do texto (capacidade para relacionar o contido do texto cos 

coñecementos previos).  
• Reflexionar sobre a estrutura dun texto (capacidade de relacionar a forma do texto coa súa 

utilidade e función).  

A lectura pode non ser só libros, senón outros materiais. Ademais dos libros, o profesorado terá a 
liberdade de elixir outros soportes polos que o alumnado traballe a lectura: textos independentes 
(fotocopias, etc.), recursos de internet, cancións, carteis, etc. Todos eles poderán ser obxecto de 
exame e avaliación para traballar a destreza lectora.  

 

4.12. Accións de contribución ao plan de convivencia 

EDUCACIÓN EN VALORES 
A educación en valores trabállase dende todas as áreas en xeral e dende o departamento de inglés en 
particular, posto que o obxectivo xeral da materia é o uso e coñecemento da lingua inglesa e isto pode 
acadarse dende calquera temática. Polo tanto, nas clases de inglés trataranse os distintos valores no 
desenvolvemento do currículo e tamén fomentando distintas actitudes ou rechazando outras no 
proceso de ensinanza-aprendizaxe. Trataranse os seguintes aspectos:  

1. Educación para a saúde: proxectos sobre alimentación saudable e sobre os deportes que 
se poden practicar no seu entorno ou no mundo..  
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2. Educación ambiental: actividades ou tarefas sobre problemas ambientais, as súas causas 
e solucións, e tamén sobre reciclaxe.  

3. Educación para a paz: traballarase a resolución pacífica de conflitos, a solidariedade, a 
tolerancia, a igualdade, o respecto polo outro e o rechazo a calquera forma de violencia.  

4. Educación do consumidor: lecturas, debates, vídeos, representacións... para educar no 
consumo responsable e nos dereitos do consumidor  

5. Educación para a igualdade entre os sexos, razas, relixións...a través da investigación 
sobre a cultura anglosaxona e a busca de similitudes e diferencias coa cultura propia. 
Tratarase tamén a situación da muller, fomentando o pensamento crítico, a tolerancia e 
a prevención da violencia de xénero  

6. Educación multicultural, a través do estudo das diferencias e semellanzas entre a cultura 
anglosaxona e a propia, fomentando a tolerancia ante a diferencia e o respeto á 
diversidade.  

7. Educación sexual: abordando de forma natural o tema das relacións persoais en xeral e 
das sexuais en particular, fundamentalmente a través do cine, series de televisión ou 
literatura.  

8. Educación viaria: a través da interpretación de sinais e carteis, e do coñecemento das 
cidades e pobos do mundo anglosaxón.  

A boa convivencia no centro e na aula é fundamental para que o proceso de ensino-aprendizaxe teña 
éxito. Partindo da premisa de que a convivencia está baseada na tolerancia e o respecto, o 
departamento de inglés propón:  

1. Que o profesorado sexa exemplo de tolerancia e respecto, tanto no trato cos compañeiros 
como cos alumnos e ante distintas situacións.  

2. Garantir un ambiente de respecto mutuo que favoreza o bo desenvolvemento do proceso de 
ensino-aprendizaxe, evitando a discriminación por sexo, relixión, raza, nacemento ou calquera 
outra causa e fomentando a participación e o respecto polas ideas dos outros.  

3. Promover a resolución de conflitos a través do diálogo.  

4. Intervir ante condutas disruptivas, dialogando, aplicando medidas correctoras e informando 
ao titor e á xefatura de estudos.  

5. Previr posibles casos de acoso escolar facendo un seguimento dos alumnos en canto á súa 
actitude e ás relacións cos compañeiros, para detectar posibles cambios.  

6. Comunicar ou contrastar calquera cambio de conducta co titor, xefe de estudos ou 
orientadora. 
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V. PROGRAMACIÓN DE BACHARELATO 

Obxectivos 

As esixencias e necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes no ámbito escolar, 
preparando os alumnos e alumnas para vivir nun mundo progresivamente máis internacional, 
multicultural e multilingüe á vez que tecnoloxicamente máis avanzado. O noso país encóntrase 
comprometido como membro da Unión Europea no fomento do coñecemento doutras linguas 
comunitarias, tal como se recolle nun dos obxectivos da Estratexia de Lisboa. Pola súa banda, o 
Consello de Europa no marco de Referencia Común Europeo para a aprendizaxe de linguas 
estranxeiras, establece directrices tanto para a aprendizaxe de linguas como para a valoración da 
competencia nas diferentes linguas dun falante. Estas pautas foron un referente clave para a 
elaboración do currículo da área. 

O currículo básico establece que o Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos as capacidades 
que lles permitan: 

 Exercer a cidadanía democrática, dende unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada poos valores da Constitución española así como poos dereitos humanos, 
que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa. 

 Consolidar unha madureza persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

 Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 
valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en particular a violencia 
contra a muller e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera 
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con minusvalidez. 

 Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 

 Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, no seu caso, a lingua 
cooficial da súa Comunidade Autónoma. 

 Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

 Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 

 Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no 
desenvolvemento e mellora do seu ámbito social. 

 Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida. 

 Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio 
das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio. 

 Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

 Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 
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 Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

 Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade vial.  
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5. PROGRAMACIÓN PARA 2º DE BACHARELATO 

5.1. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave a través de Mindset 2 

 Lenda das competencias clave: CCL: Comunicación lingüística; CAA: Competencia aprender a aprender; CSC: Competencias 
sociais e cívicas; CCEC: Competencia en conciencia e expresións culturais; CD: Competencia Dixital; CSIEE: Sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor; CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 
UNIDADE GETTING STARTED 

CCL 

- Reading, SB, páx. 4: comprensión escrita dos comentarios de varios mozos británicos/as sobre a chegada á maioría 
de idade publicados nunha páxina web. 
- Vocabulary, SB, páx. 5: repaso do vocabulario que se aprendeu no nivel anterior a través de diversas actividades. 
- Grammar, SB, páxs. 6-7; Grammar Lab, páxs. 106-107: repaso dos tempos verbais presentes, pasados, perfectos e 
futuros. 
- Listening, SB, páx. 8: comprensión oral de dúas conversas. 
- Speaking, SB, páx. 8: práctica de fórmulas para comezar unha conversa e coñecer xente. 

CD 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, páxs. 6 e 7: uso de material dixital para promocionar a 
aprendizaxe independente e aumentar o aproveitamento do tempo na clase. 
- Digital Teacher's Resources: 
 + Burlington PAU Examination Builder: subministra dez exames listos para usar para cada comunidade autónoma e 
exames para facer un mesmo/a baseados en textos con versión longa e curta. 
 + Interactive Whiteboard: subministra listaxes de vocabulario, gravacións do mesmo e traducións, e enlaces a 
páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.  

CAA - Stretch Your Mind - Critical Thinking, SB, páxs. 4 e 7: fomento do pensamento crítico. 

CSC 
- Reading, SB, páx. 4: comentarios de mozos británicos/as sobre os cambios legais ao chegaren á maioría de idade. 
- Grammar, SB, páx. 7: a celebración da chegada á maioría de idade no Xapón. 
- Speaking, SB, páx. 8: aprendizaxe e práctica de fórmulas para comezar unha conversa e coñecer xente. 

SIEE - Critical Thinking, SB, páx. 4: capacidade para expresar o seu punto de vista. 
- Speaking, SB, páx. 8: capacidade para manter unha conversa sobre as vacacións de verán co compañeiro/a. 

CCEC - Speaking, SB, páx. 8: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos que se deron. 
Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

UNIDADE 1 

CCL 

- Vocabulary, SB, páxs. 10-11, 12 e 16: uso de vocabulario relacionado coa cultura; phrasal verbs; collocations con 
catch, fall e lose; Mind Your Language, SB, páx. 10: palabras homónimas; Mind Your Vocabulary - Extension, SB, páx. 
22: repaso e ampliación do vocabulario que se viu na unidade. 
- Listening, SB, páxs. 11 e 16: comprensión oral dunha entrevista na radio en que se fala sobre a convivencia de 
distintas culturas nun mesmo territorio e dun podcast sobre as tendencias actuais. 
- Speaking, SB, páxs. 11 e 17: uso da lingua inglesa para falar sobre cultura e comparar imaxes. 
- Reading, SB, páxs. 12-13: comprensión escrita dun artigo sobre a multiculturalidade; Mind Your Language, SB, páx. 
13: identificación do significado correcto dos false friends salientados no texto; uso correcto de expresións para 
describir períodos de tempo; English Around the World, SB, páx. 100: comprensión escrita dunha breve biografía e 
do poema Queen Street, Cardiff, do poeta galés Idris Davies. 
- Mind Your Pronunciation, SB, páxs. 13 e 16; Pronunciation Practice, SB, páx. 114: pronuncia correcta dos sons 
vocálicos semellantes aos contidos en palabras como thirsty, project e appropriation. 
- Grammar in Use, SB, páxs. 14-15; Grammar Lab, SB, páx. 108: contraste entre o Present Perfect Continuous e o Past 
Perfect Continuous; Techno Task, SB, páx. 15: elaboración dun póster dixital sobre agasallos que non sexan 
apropiados noutras culturas a carón dunha breve explicación. 
- Writing, SB, páxs. 18-19: redacción dun texto informativo e aprendizaze do uso dos adxectivos e distintos tipos de 
adverbios; Mind Your Language, SB, páx. 19: uso correcto de estruturas paralelas para expresar ideas semellantes. 
- Life Skills, SB, páx. 20: comprensión dun percorrido de viaxe; Life Skills Project, SB, páx. 21: elaboración do 
percorrido dunha viaxe escolar. 

CD 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, páxs. 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 21 e 22: uso de material 
dixital para promocionar a aprendizaxe independente e aumentar o aproveitamento do tempo na clase. 
- Techno Task, SB, páx. 15: elaboración dun póster dixital sobre agasallos que non sexan apropiados noutras culturas. 
- Life Skills Project, SB, páx. 21: busca en Internet de información sobre un destino turístico. 
- Digital Teacher's Resources: 
- + Burlington PAU Examination Builder: subministra dez exames listos para usar para cada comunidade autónoma e 
exames para facer un mesmo/a baseados en textos con versión longa e curta. 
 + Interactive Whiteboard: subministra listaxes de vocabulario, gravacións do mesmo e traducións, e enlaces a 
páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.  
 + Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 1. 
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CAA 

- Exam Tips, SB, páxs. 12, 16, 17 e 22; Check Your Progress, WB, páx. 15; Student Learning Record, WB, páx. 106: uso 
de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e 
coñecementos. 
- Stretch Your Mind - Critical Thinking, SB, páxs. 9, 10, 11, 12, 15 e 16: fomento do pensamento crítico. 

CMCCT - Life Skills Project, SB, páx. 21: cálculo do orzamento dunha viaxe escolar. 

CSC 

- Vocabulary, SB, páx. 10: reflexión sobre as diferenzas entre a cultura británica e americana. 
- Listening, SB, páx. 11: a importancia da gastronomía para unir culturas. 
- Speaking, SB, páx. 11: capacidade para dar consellos a un/ha inmigrante no seu país. 

- Useful Language, SB, páxs. 11, ex. 8, SB, páx. 17: aprendizaxe e práctica de fórmulas para falar sobre cultura e 
comparar fotografías. 
- Reading, SB, páx. 13: reflexión sobre os problemas de adaptación dalgunhas persoas a outras culturas. 
- Writing, SB, páxs. 18-19: redacción dun texto informativo sobre un costume. 

SIEE 

- Speaking, SB, páxs. 11 e 17; Grammar in Speaking, SB, páx. 15: uso da creatividade persoal á hora de producir 
textos orais a partir de modelos que se deron. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 18-19: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos que se 
dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Life Skills Project, SB, páx. 21: capacidade de elaborar o percorrido dunha viaxe escolar. 

- Student Learning Record, WB, páx. 106: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 
unidade.  

CCEC 

- Grammar, SB, páx. 14: interese por coñecer os agasallos que non son axeitados noutras culturas. 
- Grammar in Context, SB, páx. 15: interese por coñecer a celebración da noite de Robert Burns en Escocia. 
- Listening, SB, páx. 16: reflexión sobre o concepto de apropiación cultural. 
- Writing, SB, páxs. 18-19: interese por coñecer costumes ou elementos propios doutras culturas. 
- Life Skills Project, SB, páx. 21: información de interese sobre Italia e Grecia. 
- Mind Your Vocabulary, SB, páx. 22: reflexión sobre o dereito dos nativos americanos a conservaren a súa cultura. 
- English Around the World, SB, páx. 100: interese por coñecer a biografía e o poema Queen Street, Cardiff, do poeta 
galés Idris Davies. 

 

UNIDADE 2 

CCL 

- Vocabulary, SB, páxs. 24-25, 27 e 30: uso de vocabulario relacionado coa seguridade e situación de risco; adxectivos 
seguidos de preposición; Mind Your Language, SB, páx. 24: explicación do significado da palabra realise e 
información sobre o seu uso; Mind Your Vocabulary - Extension, SB, páx. 36: repaso e ampliación do vocabulario que 
se viu na unidade. 
- Listening, SB, páxs. 25 e 30: comprensión oral dunha reportaxe radiofónica sobre a seguridade na auga, e varios 
monólogos e diálogos sobre temas relacionados coa seguridade; Competences Assessment, SB, páx. 38: comprensión 
oral dun podcast dunha entrevista en que fala dun concurso. 
- Speaking, SB, páxs. 25 e 31: uso da lingua inglesa para falar sobre problemas e solucións, e conxecturar sobre unha 
imaxe; Competences Assessment, SB, páx. 38: conversa co compañeiro/a sobre a familia: orixe, cultura, crenzas, 
tradicións e estilo de vida. 
- Reading, SB, páxs. 26-27: comprensión escrita dun artigo científico de Internet sobre os satélites; Mind Your 
Language, SB, páx. 27: identificación do significado correcto dos false friends salientados no texto; significado e usos 
das expresións it’s about time / it’s high time; Competences Assessment, SB, páx. 37: comprensión escrita dunha 
páxina web sobre un curso de cociña internacional; English Around the World, SB, páx. 101: comprensión escrita dun 
artigo sobre Griffith Park en Los Ángeles.  
- Mind Your Pronunciation, SB, páxs. 27 e 30; Pronunciation Practice, SB, páx. 114: pronuncia correcta dos sons 
vocálicos semellantes aos contidos en palabras como crash e spacecraft, e os sons /t/ e /d/. 
- Grammar in Use, SB, páxs. 28-29; Grammar Lab, páx. 109: uso acaído das oracións condicionais, temporais e 
desiderativas. 
- Writing, SB, páxs. 32-33 redacción dun correo electrónico formal ao alcalde/sa sobre os patinetes eléctricos e 
aprendizaxe do uso das conxuncións causais, consecutivas e finais; Mind Your Language, SB, páx. 32: uso correcto de 
expresións para esixir que se faga algunha cousa; Competences Assessment, SB, páx. 38: redacción dun correo a un 
amigo/a para convencelo de que se apunte ao curso de cociña anunciado nunha páxina web. 
- Life Skills, SB, páx. 34: análise dunha proposta dun invento; Life Skills Project, SB, páx. 35: elaboración dunha 
proposta dun invento.  

CD 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, páxs. 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 35 e 36: uso de material 
dixital para promocionar a aprendizaxe independente e aumentar o aproveitamento do tempo na clase. 
- Techno Task, SB, páx. 26: busca en Internet de información sobre varios satélites. 
- Life Skills Project, SB, páx. 31: busca en Internet de información sobre inventos. 
- Digital Teacher's Resources: 
 + Burlington PAU Examination Builder: subministra dez exames listos para usar para cada comunidade autónoma e 
exames para facer un mesmo/a baseados en textos con versión longa e curta. 
 + Interactive Whiteboard: subministra listaxes de vocabulario, gravacións do mesmo e traducións, e enlaces a 
páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.  
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 + Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 2. 

CAA 

Exam Tips, SB, páxs. 26, 27, 30, 31 e 36; Check Your Progress, WB, páx. 23; Student Learning Record, WB, páx. 106: 
uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias 
capacidades e coñecementos. 
- Stretch Your Mind - Critical Thinking, SB, páxs. 23, 27 e 28: fomento do pensamento crítico. 

CMCCT - Reading, SB, páxs. 26-27: información sobre as aplicacións dos satélites artificiais na vida diaria. 

CSC 

- Vocabulary, SB, páx. 24; Listening, SB, páx. 30: interese por coñecer distintas situacións de perigo na vida cotiá que 
poñen en risco a saúde das persoas.  
- Useful Language, SB, páx. 25; ex. 9, SB, páx. 31: aprendizaxe e práctica de fórmulas para falar sobre problemas e 
solución, y conxecturar sobre unha imaxe. 
- Listening, SB, páx. 25: interese por coñecer algúns consellos de seguridade na auga. 
- Grammar, SB, páx. 28, ex. 1; Writing, SB, páx. 33: reflexión sobre os riscos dos patinetes eléctricos. 

- Grammar, SB, páx. 28, ex. 2: consellos de seguridade alimentaria para seguir na casa. 

- Grammar in Context, páx. 29: reflexión sobre a importancia de cumprir as normas de seguridade para evitar 
desfeitas como o asolagamento de melaza de Boston en 1919. 
- Writing, SB, páx. 32: correo electrónico para reclamar o transporte público en horario nocturno. 
- Competences Assessment, SB, páx. 39: concurso para crear un anuncio de servizo público sobre un tema de 
seguridade. 

SIEE 

- Speaking, SB, páxs. 25 e 31 Grammar in Speaking, SB, páx. 29: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 
orais a partir de modelos que se deron. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. páxs. 32-33: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos 
que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Life Skills Project, SB, 35: capacidade de elaborar unha proposta dun invento. 
- Student Learning Record, WB, páx. 106: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 
unidade.  

CCEC - Competences Assessment, SB, páx. 37: coñecemento doutras culturas a través da súa gastronomía.  
- English Around the World, SB, páx. 101: lectura dun artigo sobre Griffith Park en Los Ángeles.  

 

UNIDADE 3 

CCL 

- Vocabulary, SB, páxs. 40-41, 42 e 46: uso de vocabulario relacionado co deporte; os sintagmas preposicionais; os 
modismos relacionados co deporte; Mind Your Language, SB, páx. 40: explicación das oracións subordinadas 
adxectivas de participio e xerundio; Mind Your Vocabulary - Extension, SB, páx. 52: repaso e ampliación do 
vocabulario que se viu na unidade. 

- Listening, SB, páxs. 41 e 46: comprensión oral de varios monólogos en que uns estudantes falan das figuras do 
deporte que admiran e un programa de radio sobre un tema relacionado co deporte sobre un tema relacionado co 
deporte. 
- Speaking, SB, páxs. 41 e 47: uso da lingua inglesa para falar sobre preferencias e mostrar acordo ou desacordo. 

- Reading, SB, páxs. 42-43: comprensión escrita dunha entrada de blog sobre o sumo; Mind Your Language, SB, páx. 
43: identificación do significado correcto do false friens salientado no texto; usos e diferenzas entre so e such; 
English Around the World, SB, páx. 102: comprensión escrita dun conto popular. 

- Mind Your Pronunciation, SB, páxs. 43 e 46; Pronunciation Practice, SB, páx. 115: pronuncia correcta dos sons /k/ e 
/g/ e os sons vocálicos semellantes aos contidos en palabras como fans e cup. 

- Grammar in Use, SB, páxs. 44-45; Grammar Lab, páx. 110: uso correcto da pasiva e os verbos causativos. 

- Writing, SB, páxs. 48-49: redacción dun texto argumentativo sobre se a educación física debería ou non debería ser 
obrigatoria no colexio e aprendizaxe do uso das conxuncións copulativas, as conxuncións e locucións adversativas, e 
os conectores para dar exemplos; Mind Your Language, SB, páx. 48: uso de little e a little 

- Life Skills, SB, páx. 50: ánalise dunha presentación oral; Life Skills Project, SB, páx. 51: capacidade para preparar 
unha presentación oral.  

CD 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, páxs. 40, 42, 44, 45, 46, 47 e 52: uso de material dixital 
para promocionar a aprendizaxe independente e aumentar o aproveitamento do tempo na clase. 
- Techno Task, SB, páx. 46; Life Skills Project, SB, páx. 51: busca en Internet de información sobre deportes. 
- Digital Teacher's Resources: 
 + Burlington PAU Examination Builder: subministra dez exames listos para usar para cada comunidade autónoma e 
exames para facer un mesmo/a baseados en textos con versión longa e curta. 
 + Interactive Whiteboard: subministra listaxes de vocabulario, gravacións do mesmo e traducións, e enlaces a 
páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.  
 + Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 3. 
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CAA 

- Exam Tips, SB, páxs. 41, 42, 47 e 52; Check Your Progress, WB, páx. 31; Student Learning Record, WB, páx. 106: uso 
de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e 
coñecementos. 
- Stretch Your Mind - Critical Thinking, SB, páxs. 39, 42 e 45: fomento do pensamento crítico. 

CSC 

- Useful Language, SB, páxs. 41 e 47: aprendizaxe e práctica de fórmulas para falar sobre preferencias e mostrar 
acordo ou desacordo. 
- Reading, SB, páx. 43: fomento da participación das mulleres en actividades deportivas coma o sumo. 
- Grammar in Context, SB, páx. 45: debate sobre as retransmisións de partidos de fútbol con son virtual. 
- Preparation for the Task, SB, páx. 49: interese por coñecer os resultados dunha enquisa sobre os hábitos deportivos 
dos nenos. 
- Mind Your Vocabulary, SB, páx. 52: interese por coñecer a organización Basketball Cop Foundation que recada 
diñeiro para que os barrios desfavorecidos dispoñan de canchas de baloncesto en que os nenos/as poidan xogar. 

SIEE 

- Speaking, SB, páxs. 41 47; Grammar in Speaking, SB, páx. 45: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 
orais a partir de modelos que se deron. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 48-49: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos que se 
dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Writing, SB, páx. 49: capacidade de redactar un artigo expoñendo vantaxes e desvantaxes sobre unha idea. 
- Life Skills Project, SB, páx. 51: capacidade para preparar unha presentación oral. 

- Student Learning Record, WB, páx. 106: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 
unidade.  

CCEC 

- Listening, SB, páx. 41: importancia da constancia no traballo para converterse nun deportista de elite. 
- Reading, SB, páx. 43: interese por coñecer a vida dun loitador de sumo. 
- Life Skills, SB, páx. 50: información sobre o hóckey subacuático coñecido como “octopush”. 
- English Around the World, SB, páx. 102: interese por coñecer un conto popular de Hong Kong. 

 

 

UNIDADE 4 

CCL 

- Vocabulary, SB, páxs. 54-55, 57 e 60: uso de vocabulario relacionado coas relacións; expresións con over; phrasal 
verbs; Mind Your Language, SB, páx. 54: aprendizaxe dos distintos significados da palabra couple; Mind Your 
Vocabulary - Extension, SB, páx. 66: repaso e ampliación do vocabulario que se viu na unidade. 

- Listening, SB, páxs. 55 e 60: comprensión oral dunha entrevista a un psicológo para falar sobre os lercheos e unha 
charla sobre música na universidade; Competences Assessment, SB, páx. 68: comprensión oral dunha conversa entre 
dúas amigas sobre a relación sentimental dunha delas. 

- Speaking, SB, páxs. 55 e 61: uso da lingua inglesa para falar sobre semellanza e diferenzas, e tomar decisións; 
Competences Assessment, SB, páx. 68: participar nun debate sobre se os deportistas profesionais son mellores 
modelos a imitar cós famosos/as. 

- Reading, SB, páxs. 56-57: comprensión escrita dun fragmento dunha novela; Mind Your Language, SB, páx. 57: 
identificación do significado correcto do false friend salientado no texto; palabras que se confunden con facilidade; 
Competences Assessment, SB, páx. 67: comprensión escrita da biografía da xogadora de fútbol Megan Rapinoe; 
English Around the World, SB, páx. 103: comprensión escrita dunha páxina web de turismo en Liverpool. 

- Mind Your Pronunciation, SB, páxs. 57 e 60; Pronunciation Practice, SB, páx. 115: pronuncia correcta dos sons 
vocálicos semellantes aos contidos en palabras como sorry e road, e práctica da fonética 

- Grammar in Use, SB, páxs. 58-59; Grammar Lab, páx. 111: uso correcto das oracións de relativo especificativas e 
explicativas.  

- Writing, SB, páxs. 62-63: redacción dun artigo de opinión prestándolle atención á concordancia entre suxeito e 
verbo; Mind Your Language, SB, páx. 62: uso de modais ou do Future Simple para falar dalgunha cousa que pode 
ocorrer; Competences Assessment, SB, páx. 68: redacción dun informe ao director/a do colexio amosando os 
resultados dunha enquisa sobre as actividades que máis interesan aos estudantes para realizar antes de comezar as 
clases. 

- Life Skills, SB, páx. 64: análise dos resultados das enquisas; Life Skills Project, SB, páx. 65: realización dunha enquisa. 

CD 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, páxs. 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 65 e 66: uso de material 
dixital para promocionar a aprendizaxe independente e aumentar o aproveitamento do tempo na clase. 
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- Techno Task, SB, páx. 55: lectura dunha cita atribuída a Harry Truman e busca en Internet de información sobre 
esta persoa. 

- Life Skills Project, SB, páx. 65: busca en Internet de información sobre o tema da enquisa. 
- Digital Teacher's Resources: 
 + Burlington PAU Examination Builder: subministra dez exames listos para usar para cada comunidade autónoma e 
exames para facer un mesmo/a baseados en textos con versión longa e curta. 
 + Interactive Whiteboard: subministra listaxes de vocabulario, gravacións do mesmo e traducións, e enlaces a 
páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.  
 + Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 4. 

CAA 

- Exam Tips, SB, páxs. 55, 56, 57, 61 e 66; Check Your Progress, WB, páx. 39; Student Learning Record, WB, páx. 106: 
uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias 
capacidades e coñecementos. 
- Stretch Your Mind - Critical Thinking, SB, páxs. 53, 57 e 59: fomento do pensamento crítico. 

CSC 

- Vocabulary, SB, páx. 54; Competences Assessment, SB, páx. 68: reflexión sobre as relacións persoais e sociais.  
- Listening, SB, páx. 55: coñecemento dun experimento en que se demostra que os lercheos estimulan a cooperación 
en grupo. 
- Useful Language, SB, páxs. 55 e 61: aprendizaxe e práctica de fórmulas para falar sobre semellanzas e diferenzas, e 
tomar decisións. 
- Reading, SB, páx. 56-57: reflexión sobre os problemas nas relacións de parella. 
- Grammar, SB, p. 58: programas de telerrealidade sobre vodas. 
- Grammar in Context, SB, p. 59: interese por coñecer un novo modelo de vivenda baseado en alugar un cuarto e 
compartir áreas comúns con outros mozos/as con hábitos, valores e intereses semellantes. 
- Writing, SB, p. 62: vantaxes de compartir vivenda entre os mozos/as que se independizan.  
- Life Skills, SB, páx. 64: interese por coñecer os resultados dunha enquisa sobre a amizade entre os mozos/as na era 
da tecnoloxía. 
- Competences Assessment, SB, páx. 67: información sobre a biografía da xogadora de fútbol Megan Rapinoe. 

SIEE 

- Speaking, SB, páxs. 55 e 61; Grammar in Speaking, SB, páx. 59: uso da creatividade persoal á hora de producir 
textos orais a partir de modelos que se deron. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. páxs. 62-63: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos 
que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Life Skills, SB, páx. 64: capacidade para analizar os datos dunha enquisa. 

- Life Skills Project, SB, páx. 65: capacidade para realizar unha enquisa. 

- Competences Assessment, SB, páx. 68: capacidade de debater diferentes ideas. 

- Student Learning Record, WB, páx. 106: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxecivos da 
unidade.  

CCEC - Reading, SB, páxs. 56-57: lectura dun fragmento dunha novela. 
- English Around the World, SB, páx. 103: páxina web de turismo en Liverpool. 

 

UNIDADE 5 

CCL 

- Vocabulary, SB, páxs. 70-71, 72 y 76: uso de vocabulario relacionado co tempo; phrasal verbs; Mind Your Language, 
SB, páx. 66: uso do comparativo dobre the … the; Mind Your Vocabulary - Extension, SB, páx. 82: repaso e ampliación 
do vocabulario que se viu na unidade. 

- Listening, SB, páxs. 71 e 76: comprensión oral de varios monólogos en que varias persoas falan sobre famosos que 
siempre chegan tarde e unha entrevista a unha astrofísica sobre as viaxes no tempo. 

- Speaking, SB, páxs. 71 e 77: uso da lingua inglesa para pedir desculpas e comparar fotografías. 

- Reading, SB, páxs. 72-73: comprensión escrita dunha páxina web con consellos dunha psicoterapeuta; Mind Your 
Language, SB, páx. 73: uso do sufixo -en para a formación de verbos; English Around the World, SB, páx. 104: 
comprensión escrita dun artigoí sobre Broadway. 

- Mind Your Pronunciation, SB, páxs. 73 e 76; Pronunciation Practice, SB, páxs. 115-145: pronunca correcta dos sons 
vocálicos semellantes aos contidos en palabras como juggle, party, universe e idea. 

- Grammar in Use, SB, páxs. 74-75; Grammar Lab, páx. 112: uso correcto dos modais e os modais perfectos, e as 
estruturas should / had better. 
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- Writing, SB, páxs. 78-79: redacción dun resumo prestándolle especial atención ás diferentes técnicas para 
parafrasear; Mind Your Language, SB, páx. 78: consellos para elaborar un resumo. 

- Life Skills, SB, páx. 80: comprensión dun informe; Life Skills Project, SB, páx. 81: redacción dn informe. 

CD 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, páxs. 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 81 e 82: uso de material 
dixital para promocionar a aprendizaxe independente e aumentar o aproveitamento do tempo na clase. 
- Techno Task, SB, páx. 76: busca en Internet de información sobr o libro A máquina do tempo de H. G. Wells. 
- Digital Teacher's Resources: 
 + Burlington PAU Examination Builder: subministra dez exames listos para usar para cada comunidade autónoma e 
exames para facer un mesmo/a baseados en textos con versión longa e curta. 
 + Interactive Whiteboard: subministra listaxes de vocabulario, gravacións do mesmo e traducións, e enlaces a 
páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.  
 + Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 5. 

CAA 

- Exam Tips, SB, páxs. 71, 72, 76, 77 e 82; Check Your Progress, WB, páx. 47; Student Learning Record, WB, páx. 107: 
uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias 
capacidades e coñecementos. 
- Stretch Your Mind - Critical Thinking, SB, páxs. 69, 70, 72 e 75: fomento do pensamento crítico. 

CMCCT 
- Grammar in Context, páx. 75: interese por coñecer unha canción de Brian May que narra unha viaxe espacial. 
- Listening, SB, páx. 76: información sobre as viaxes no tempo. 
- Writing, SB, páx. 78: información sobre os fusos horarios en que se divide a Terra. 

CSC 

- Vocabulary, SB, páx. 70; Listening, SB, páx. 71: reflexión sobre a importancia da puntualidade na sociedade actual. 
- Useful Language, SB, páxs. 71 77: aprendizaxe e práctica de fórmulas para pedir desculpas e comparar fotografías. 
- Reading, SB, páxs. 72-73: interese por coñecer as razóns polas que moitas persoas chegan sempre tarde e os 
consellos para superar este hábito.  

SIEE 

- Vocabulary, SB, páx. 70: capacidade para analizar as respostas a un cuestionario. 
- Speaking, SB, páxs. 71 y 77; Grammar in Speaking, SB, páx. 75: uso da creatividade persoal á hora de producir 
textos orais a partir de modelos que se deron. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. páxs. 78-79: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos 
que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Life Skills Project, SB, páx. 81: capacidade de redactar un informe. 
- Student Learning Record, WB, páx. 107: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 
unidade.  

CCEC - Grammar in Use, SB, páx. 74, ex. 3; Life Skills, SB, páx. 80: interese por coñecer a historia e evolución dos reloxos. 
- English Around the World, SB, páx. 104: interese por coñecer datos sobre Broadway. 

 

UNIDADE 6 

CCL 

- Vocabulary, SB, páxs. 84-85, 87 e 90: uso de vocabulario relacionado co traballo e as profesións; adxectivos 
compostos; verbos seguidos de preposición; Mind Your Language, SB, páx. 84: palabras que se confunden con 
facilidade; Mind Your Vocabulary - Extension, SB, páx. 96: repaso e ampliación do vocabulario que se viu na unidade. 

- Listening, SB, páxs. 85 e 90: comprensión oral dun programa de radio en que varias persoas falan sobre as súas 
profesións e varios monólogos e diálogos en que unhas persoas falan sobre as súas profesións; Competences 
Assessment, SB, páx. 98: comprensión oral de instrucións para crear o seu diario persoal ou bullet journal. 

- Speaking, SB, páxs. 85 e 91: uso da lingua inglesa para falar de traballo e practicar unha entrevista co 
compañeiro/a; Competences Assessment, SB, páx. 98: conversa entre un estudante e o secretario/a dun centro cívico 
para inscribirse nuns cursos. 

- Reading, SB, páxs. 86-87: comprensión escrita dun artigo sobre as novas modalidades de contratación laboral; Mind 
Your Language, SB, páx. 87: identificación do significado correcto dos false friends salientados no texto e uso 
correcto da expresión get used to; Competences Assessment, SB, páx. 97: comprensión escrita de comentarios nun 
foro sobre a tendencia a pospor as actividades importantes para dedicar o tempo a tarefas menos relevantes; 
English Around the World, SB, páx. 105: comprensión escrita dunha entrada de blog sobre unha viaxe a Auckland. 

- Mind Your Pronunciation, SB, páxs. 87 e 90; Pronunciation Practice, SB, páx. 116: pronuncia correcta dos grupos de 
consoantes contidos en palabras como crowd ou company, e os sons consonánticos semellantes aos contidos en 
palabras como job e year 

- Grammar in Use, SB, páxs. 88-89; Grammar Lab, páx. 113: uso correcto do estilo indirecto. 

- Writing, SB, páxs. 92-93: redacción dunha carta ou un correo electrónico formal prestándolle especial atención ao 
uso da linguaxe formal e da informal; Mind Your Language, SB, páx. 92: uso do Present Perfect Simple nas cartas de 
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solicitude de emprego; Competences Assessment, SB, páx. 98: redacción dun comentario expresando a súa opinón e 
describindo a súa reacción diante dun aviso publicado na páxina web do colexio. 

- Life Skills, SB, páx. 94: pautas para elaborar un currículum vítae; Life Skills Project, SB, páx. 95: elaboración dun 
currículum vítae. 

CD 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, páxs. 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 95 e 96: uso de material 
dixital para promocionar a aprendizaxe independente e aumentar o aproveitamento do tempo na clase. 
- Techno Task, SB, páx. 85: gravación de voz en que describan o traballo dos seus soños e expliquen en que consiste e 
por que é o que lles gustaría facer. 
- Life Skills, SB, páx. 93; Life Skills Project, SB, páx. 94: busca en Internet de información sobre distintos modelos de 
currículum e elaboración de un. 

- Digital Teacher's Resources: 
 + Burlington PAU Examination Builder: subministra dez exames listos para usar para cada comunidade autónoma e 
exames para facer un mesmo/a baseados en textos con versión longa e curta. 
 + Interactive Whiteboard: subministra listaxes de vocabulario, gravacións do mesmo e traducións, e enlaces a 
páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.  
 + Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 6. 

CAA 

- Exam Tips, SB, páxs. 85, 86, 87, 90 e 96; Check Your Progress, WB, páx. 55; Student Learning Record, WB, páx. 107: 
uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias 
capacidades e coñecementos. 
- Critical Thinking, SB, páx. 83, 86 e 89: fomento do pensamento crítico. 

CSC 

- Vocabulary, SB, páx. 84: capacidade para analizar os requisitos para acceder a algúns empregos que se amosan nas 
diapostivas. 
- Useful Language, SB, páxs. 85 e 91: aprendizaxe e práctica de fórmulas para falar de traballo e practicar unha 
entrevista co compañeiro/a. 
- Listening, SB, páx. 85: interese por coñecer novas profesións. 
- Reading, SB, páxs. 86-87: interese por coñecer as novas modalidades de contratación laboral. 
- Grammar in Context, SB, páx. 89: reflexión sobre o uso de dispositivos por parte dalgunhas empresas para controlar 
os seus empregados/as. 
- Mind Your Vocabulary – Extension, SB, páx. 96: interese por coñecer un portal de busca de emprego que ademais 
de publicar ofertas de emprego ofrece información polo miúdo sobre as empresas como os salarios, condicións 
laborais e experiencias particulares dos seus empregados/as. 
- Competences Assessment, SB, páx. 97: reflexión sobre a tendencia a pospor as actividades importantes para 
dedicar o tempo a tarefas menos relevantes 

SIEE 

- Speaking, SB, páxs. 85 e 91; Grammar in Speaking, SB, páx. 89: uso da creatividade persoal á hora de producir 
textos orais a partir de modelos que se deron. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. páxs. 92-93: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos 
que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Life Skills Project, SB, páx. 95: capacidade de elaborar un currículum vítae. 
- Writing , SB, páxs. 92-93: capacidade para escribir unha solicitude de emprego cunha linguaxe formal. 

- Competences Assessment, SB, páx. 98: capacidade para inscribirse nuns cursos nun centro cívico. 
- Competences Assessment, SB, páx. 98: capacidade para redactar un comentario expresando a súa opinón e 
describindo a súa reacción diante dun aviso publicado na páxina web do colexio.  
- Student Learning Record, WB, páx. 107: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 
unidade.  

CCEC - English Around the World, SB, páx. 105: interese por coñecer datos de Auckland. 

 

5.2. Relación de estándares de aprendizaxe avaliables que forman parte dos perfís 
competenciais 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

 PLEB1.1. Comprende instrucións, anuncios, declaracións e mensaxes detalladas, dados 
cara a cara ou por outros medios, sobre temas concretos, en linguaxe estándar e a 
velocidade normal (por exemplo, declaración ou mensaxes institucionais). 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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 PLEB1.2. Identifica as ideas principais, os detalles relevantes e as implicacións xerais 
de conversas e debates relativamente extensos e animados entre varias persoas 
interlocutoras que teñen lugar na súa presenza, sobre temas xerais, de actualidade ou 
do seu interese, sempre que o discurso estea estruturado e non se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

 CCL 
 CCA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB1.3. Comprende, en debates e conversas informais sobre temas habituais ou do 
seu interese, a postura ou punto de vista das persoas interlocutoras, así como algúns 
sentidos implícitos e matices como a ironía ou o humor. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB1.4. Comprende, nunha conversa formal na que participa, no ámbito educativo 
ou ocupacional, información detallada e puntos de vista e opinións sobre temas da súa 
especialidade e relativos a liñas de actuación e outros procedementos abstractos, 
sempre que poida confirmar o que o interlocutor quixo dicir e conseguir aclaracións 
sobre os aspectos ambiguos. 

 CCL 
 CCA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB1.5. Comprende a liña argumental, as ideas principais, os detalles relevantes e as 
implicacións xerais en presentacións, conferencias ou seminarios de certa extensión e 
complexidade sobre temas educativos ou profesionais da súa área de interese, tanto 
concretos como abstractos, sempre que haxa marcadores que estruturen o discurso e 
guíen a comprensión. 

 CCL 
 CCA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB1.6. Comprende o contido da información da maioría do material gravado ou 
retransmitido nos medios de comunicación, relativo a temas de interese persoal, 
identificando o estado de ánimo, o ton e mesmo o humor do falante, sempre que o 
discurso estea articulado con claridade, nunha variedade de lingua estándar e a 
velocidade normal. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 
 
 
Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

 PLEB2.1. Diferencia adecuadamente a produción do texto oral espontáneo 
(sintaxe limitada, estratexias de compensación, negociación do significado co 
interlocutor, etc.) do planificado, e considera as características que este comparte 
coa lingua escrita (planificación, redundancia informativa, elementos de cohesión, 
etc.) 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB2.2. Fai presentacións de certa duración sobre temas do seu interese educativo 
ou relacionados coa súa especialidade (por exemplo, o desenvolvemento dun 
experimento científico, ou unha análise de aspectos históricos, sociais ou 
económicos), cunha estrutura clara que axuda os oíntes a fixárense nos aspectos 
máis importantes, e demostrando seguridade á hora de contestar preguntas do 
auditorio formuladas con claridade e a velocidade normal. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB2.3. Participa con soltura en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou 
por outros medios técnicos, nas que describe con detalle feitos, experiencias, 
sentimentos e reaccións, soños, esperanzas e ambicións, e responde adecuadamente 
aos sentimentos que expresan os seus interlocutores; describe con detalle 
experiencias persoais e as súas reaccións ante elas; expresa con convicción crenzas, 
acordos e desacordos, e explica e xustifica de maneira persuasiva as súas opinións e 
proxectos. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB 2.4. Toma parte adecuadamente en conversas formais, entrevistas, 
reunións e debates de carácter educativo ou ocupacional, achegando e pedindo 
información relevante e detallada sobre aspectos concretos e abstractos de 
temas cotiáns e menos habituais nestes contextos; explicando os motivos dun 
problema complexo e pedindo e dando instrucións ou suxestións para resolvelo; 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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desenvolvendo argumentos de forma comprensible e convincente e 
comentando as contribucións dos interlocutores; opinando e facendo propostas 
xustificadas sobre futuras actuacións. 

 PLEB2.5. Participa na interacción verificando a comprensión propia e das demais 
persoas, e cooperando activamente na realización das tarefas de comunicación, 
cun bo grao de fluidez e claridade, malia algúns erros esporádicos. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB2.6. Realiza unha entrevista cun patrón estruturado de preguntas establecido 
con anterioridade, formulando preguntas complementarias ou respondendo a elas, 
reaccionando ante unha resposta que non entenda, e interactuando para pedir 
repeticións e confirmar a comprensión mutua. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

 PLEB3.1. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de 
carácter publicitario sobre asuntos do seu interese persoal (por exemplo, carteis, 
folletos, pancartas ou grafitti), educativo (por exemplo, carteis científicos) ou 
profesional (por exemplo, boletíns informativos ou documentos oficiais). 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB3.2. Comprende a información, a intención e as implicacións de notas e 
correspondencia persoal en calquera soporte, incluídos foros e blogs, nos que se 
transmiten e se xustifican de xeito detallado información, ideas e opinións sobre 
temas concretos e abstractos de carácter persoal e dentro da súa área de interese. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB3.3. Comprende instrucións extensas e complexas dentro da súa área de 
interese ou a súa especialidade, incluíndo detalles sobre condicións e 
advertencias, sempre que poida volver ler as seccións difíciles (por exemplo, 
sobre instrumentos de medición ou de procedementos científicos). 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB3.4. Comprende os detalles relevantes e as implicacións de correspondencia 
formal de institucións públicas ou entidades privadas como universidades, empresas 
ou compañías de servizos, sobre temas concretos e abstractos de carácter persoa e 
educativo, dentro da súa área de interese ou a súa especialidade. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB3.5. Entende, en textos de referencia e consulta, en soporte tanto impreso 
como dixital, información detallada sobre temas da súa especialidade nos ámbitos 
educativo ou ocupacional, así como información concreta relacionada con 
cuestións prácticas en textos informativos oficiais, institucionais ou corporativos 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB3.6. Comprende a información, as ideas e as opinións implícitas en noticias e 
artigos xornalísticos e de opinión ben estruturados e de certa lonxitude que tratan 
dunha variedade de temas de actualidade ou máis especializados, tanto concretos 
como abstractos, dentro da súa área de interese, e localiza con facilidade detalles 
relevantes neses textos. 

 CCL  
 CAA  
 CSC  
 CCEC 

 PLEB3.7. Comprende os aspectos principais, detalles relevantes, algunhas ideas 
implícitas e o uso poético da lingua en textos literarios que presenten unha 
estrutura accesible e unha linguaxe non moi idiomática, e nos que o 
desenvolvemento do tema ou da historia, os personaxes centrais e as súas 
relacións, ou o motivo poético, estean claramente sinalizados con marcadores 
lingüísticos doadamente recoñecibles. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 
Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 
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 PLEB4.1. Escribe informes en formato convencional e de estrutura clara 
relacionados coa súa especialidade (por exemplo, o desenvolvemento e as 
conclusións dun experimento, sobre un intercambio lingüístico, unhas prácticas ou 
un traballo de investigación), ou menos habituais (por exemplo, un problema 
xurdido durante unha estadía no estranxeiro), desenvolvendo un argumento, 
razoando a favor ou en contra dun punto de vista concreto, explicando as vantaxes 
e as desvantaxes de varias opcións, e achegando conclusións 

 xustificadas. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB4.2. Describe un tema, un texto, un suceso ou un evento dando unha idea xeral 
que permita recoñecelo con claridade, explicando as súas partes ou circunstancias, 
e ofrecendo unha opinión persoal argumentada. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa 
ou laboral (por exemplo, para matricularse nunha universidade, solicitar un 
traballo, abrir unha conta bancaria ou tramitar un visado). 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB4.4. Escribe, en calquera soporte ou formato, un currículo detallado, xunto 
cunha carta de motivación (por exemplo, para ingresar nunha universidade 
estranxeira, ou presentarse como candidato/a a un posto de traballo). 

 CCL  
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB4.5. Toma notas co suficiente detalle durante unha conferencia, unha charla 
ou un seminario, e elabora un resumo con información relevante e as conclusións 
adecuadas, sempre que o tema estea relacionado coa súa especialidade e o 
discurso estea ben estruturado. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios, en calquera soporte, 
nos que transmite e solicita información detallada, explicacións, reaccións e 
opinións sobre temas persoais, educativo ou ocupacionais, respectando as 
convencións e as normas de cortesía. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal, en calquera soporte, e comunícase con 
seguridade en foros e blogs, transmitindo emoción, resaltando a importancia 
persoal de feitos e experiencias, e comentando de maneira persoal e detallada as 
noticias e os puntos de vista das persoas ás que se dirixe. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas formais de carácter educativo ou 
profesional dirixidas a institucións públicas ou privadas e a empresas, nas que dá e 
solicita información, describe a súa traxectoria educativa ou profesional e as súas 
competencias, e explica e xustifica co suficiente detalle os motivos das súas accións 
e dos seus plans (por exemplo, carta de motivación para matricularse nunha 
universidade estranxeira, ou para solicitar un posto de traballo), respectando as 
convencións formais e de cortesía propias deste tipo de textos. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

 PLEB5.1. Comprende e faise comprender con certa confianza e fluidez en situacións 
de comunicación informais e formais habituais, con matices como a ironía e o 
humor, sempre que as persoas interlocutoras pronuncien con claridade e eviten un 
uso moi idiomático. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB5.2. Relaciónase oralmente e por escrito comunicando con eficacia 
información, noticias, ideas e puntos de vista sobre temas tanto abstractos como 
concretos; ou solicitando ou transmitindo información relacionada con servizos ou 
outros ámbitos das relacións sociais, adaptando a súa expresión e os medios de 
expresalo á situación de comunicación. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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 PLEB5.3. Intervén oralmente con distintos propósitos comunicativos, con eficacia 
intercultural. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB 5.4. Entende os detalles do que se lle di en transaccións e xestións que xorden 
mentres viaxa, organiza a viaxe ou trata coas autoridades, así como en situacións 
menos habituais en hoteis, tendas, axencias de viaxes, centros de saúde, traballo 
ou estudos (por exemplo, para recibir asistencia sanitaria como turista ou como 
residente, cambiar unha reserva de hotel, anular billetes ou cambiar un artigo 
defectuoso), sempre que poida pedir confirmación. 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB5.5. Desenvólvese con seguridade en transaccións e xestións cotiás e menos 
habituais, cara a cara, por teléfono ou por outros medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofrecendo explicacións claras e detalladas, e desenvolvendo 
a súa argumentación de xeito satisfactorio na resolución dos problemas que 
xurdan. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB5.6. Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes, con certa 
densidade léxica, evitando repeticións innecesarias co uso de sinónimos e palabras 
de significado próximo, e recoñece un léxico máis especializado se conta con apoio 
visual ou contextual. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB5.7. Comprende textos extensos en lingua estándar transmitidos por canles, 
entendendo (aínda que non os comparta) os matices de sentido e de opinión ante 
puntos de vista e posturas concretas e actitudes que responden a crenzas, 
costumes e valores propios da cultura da lingua meta. 

 CCL  
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB5.8. Explica valores e comportamentos propios dunha cultura a membros 
doutra diferente, consciente da importancia desta actividade de mediación 
intercultural. 

 CCL  
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan 
varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 

5.3. Concreción de obxectivos 

Tendo en conta que a nosa materia ten como logro esencial permitir a comunicación no más amplo 
sentido do termo e que dita comunicación abrangue un amplo abano que vai dende a identificación 
individual de palabras e fonemas, e dende a comunicación oral e escrita en situacións creadas na aula, 
ata a comunicación en situacións especiais, profesionais, sociais ou de simple lecer, sinxelas ou 
complexas ou meramente cotiáns, os distintos cursos prepararán progresivamente a os alumnos para 
acadar en 2º de bacharelato os obxectivos específicos ligados as seguintes capacidades: 

1. Aplicar as estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a información esencial, as ideas 
principais, detalles relevantes, intencións comunicativas, as opinións implícitas e explícitas e 
matices como a ironía ou o humor de mensaxes orais e escritas. 

2. Identificar e comprender a estrutura e os tipos textuais, a información esencial, os puntos 
principais, os detalles máis relevantes e as implicacións e intencións comunicativas en 
diferentes tipos de textos e mensaxes orais e escritos ben estruturados, de certa lonxitude con 
estruturas lingüísticas complexas sobre temas tanto concretos como abstractos dentro do 
propio campo de interese ou especialización aínda que non se comprenda a totalidade dos 
textos. 
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3. Ler con fluidez textos de ficción, non ficción e literarios contemporáneos, auténticos ou 
adaptados, e comprender correspondencia en calquera rexistro ou soporte, relacionados cos 
propios intereses e necesidades en distintos ámbitos. 

4. Planificar e realizar presentacións orais de certa lonxitude sobre temas xerais e educativos. 
5. Interactuar con flexibilidade e colaboración co interlocutor para procurar garantir o 

mantemento da comunicación. 
6. Recoñecer e facer un uso consciente dos patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 

de uso común e máis específicos, os seus significados e intencións comunicativas, e amosar a 
fluidez necesaria para manter a comunicación e garantir o obxectivo comunicativo principal da 
mensaxe seleccionándoos segundo a función comunicativa. 

7. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para producir tanto oralmente 
como por escrito, diferentes tipos de texto e correspondencia ben estruturados, coherentes, 
planificados segundo a función comunicativa e dunha certa lonxitude; e usando elementos que 
dean coherencia e cohesión ao texto. 

8. Elaborar resumos con claridade, exactitude, coherencia e fidelidade ao texto orixinal. 
9. Reformular con corrección morfosintáctica e variedade léxica ideas dun texto ou oracións 

mantendo o seu significado orixinal. 
10. Adecuar a produción do texto oral e escrito ás funcións comunicativas requiridas estruturando, 

reformulando, coavaliando, autocorrixindo e organizando a información cos recursos máis 
axeitados ao propósito comunicativo, construíndo textos coherentes en diferentes rexistros e 
contextos. 

11. Utilizar con razoable corrección as estruturas morfosintácticas, os patróns discursivos, 
ortográficos, de puntuación e de formato de uso común, e os elementos de conexión e 
cohesión de xeito que as producións orais e escritas realicen axeitadamente as funcións 
comunicativas correspondentes. 

12. Comprender e utilizar eficazmente un repertorio léxico, oral e escrito, fonético, estrutural e 
funcional propio do seu nivel de uso habitual ou mais especializado para empregalos en 
contextos reais ou simulados de comunicación. 

13. Presentar os textos escritos de xeito coidado en calquera soporte adecuados aos fins 
funcionais e valorando a importancia da presentación nas comunicacións escritas. 

14. Coñecer e respectar os aspectos socioculturais, sociolingüísticos crenzas e valores salientables 
da lingua meta para producir e comprender textos orais ou escritos e axudar a resolver 
conflitos e malentendidos interculturais. 

 
 
 
 

5.4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable 

A. TEMPORALIZACIÓN 

Non é doado fixar unha distribución temporal dos contidos porque moitas veces o nivel de 
coñecementos e a actidude do alumnado ante a materia modifica sustancialmente a evolución das 
clases, e, en consecuencia, a consecución dos obxectivos da programación. De calquera xeito, hai unha 
distribución temporal da materia aceptada polo profesorado desde principio do curso pero que se 
revisa nas distintas reunións do Departamento ao longo do mesmo e pode modificarse segundo as 
necesidades do alumnado. 
Tendo en conta criterios didácticos, o profesorado poderá alterar a orde das unidades ou incluso 
suprimir parcialmente algunha delas, respectando sempre a integridade da programación. 
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UNIDADE Nº APROX. SESIÓNS TEMPORALIZACIÓN APROX. 
(50 min/ sesión) 

0. Getting Started 6 5 horas 
1. Crossing Cultures 14 11 / 12 horas 
2.Safety First 14 11 / 12 horas 

EXAMS 2 / 3 2/ 3 horas 
3.Keep Moving! 14 11 / 12 horas 
4. Near & Dear 14 11 / 12 horas 

EXAMS 2/ 3 2/3 horas 
5. It’s About Time! 14 11 / 12 horas 
6. Just the Job 14 11 / 12 horas 

EXAMS 2 / 3 2 / 3 horas 
 
Cada unidade (seis) necesita aproximadamente un mínimo de 11 a 12 sesións de 50 minutos cada 
unha, segundo a nova normativa. Esta programación temporal de cada unidade pódese adaptar 
segundo as circunstancias de cada grupo ou o devir do curso escolar. 
1º trimestre: unidade de repaso + 2 unidades; 2º trimestre: 2 unidades; 3º trimestre: 2 unidades. 



 

 

 

UNIDADE GETTING STARTED 

 Estándares de aprendizaxe 
avaliables e Competencias Clave Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación Elementos transversais 

Cr
ite

rio
s 

Co
nt

id
os

 

CC Estándar Actividade para avaliar CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 
B1.6 
B1.7 

B1.1 
B1.2 

CCL/CAA PLEB 1.1 

Instrucións na aula         
Instrucións gravadas para actividades    X     
Comprobación das respostas dun exercicio (SB, p. 6, ex. 1)    X X    

CCL/CSC PLEB 1.3 Conversa entre dous interlocutores (SB, p. 8, ex. 2-4)    X X    

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 
B2.6 
B2.7 

B2.1 
B2.2 CCL/CSC/CSIEE PLEB 2.1 

PLEB 2.5 
Fórmulas lingüísticas para comezar unha conversa con outras personas  
(SB, p. 8, ex. 6)  X   X    

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 
B3.5 
B3.6 

B3.1 

CCL/CSC/CCEC/CSIEE PLEB 3.2 
Comentarios de varios mozos británicos/as publicados nunha páxina web  
(SB, p. 4, ex. 1-4, Critical Thinking) X   X X    

Entrada de blog sobre a historia dos perfumes (WB, p. 5, ex. 5) X   X     

CCL PLEB 3.3 Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios X        

CCL/CSC PLEB 3.6 

Texto sobre a celebración da chegada á maioría de idad no Xapón  
(SB, p. 7, ex. 8, Critical Thinking) X        

Entrevista a un futurólogo (WB, p. 6, ex. 11) X        
Texto sobre o medo a bailar (WB, p. 7, ex. 15) X    X    

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 

CCL/CAA/CSC PLEB 5.1 

Instrucións na aula         
Instrucións gravadas para actividades    X     
Comprobación das respostas dun exercicio (SB, p. 6, ex. 1)    X X    
Conversa entre dous interlocutores (SB, p. 8, ex. 2-4)    X X    

CCL/CSC/CSIEE 
PLEB 5.2 
PLEB 5.3 
PLEB 5.4 

Fórmulas lingüísticas para comezar unha conversa con outras personas  
(SB, p. 8, ex. 6)  X   X    
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B5.8 
B5.9 

B5.6 
B5.7 

PLEB 5.5 
PLEB 5.6 

CCL/CSC//CCE/CSIEE PLEB 5.7 

Comentarios de varios mozos británicos/as publicados nunha páxina web  
(SB, p. 4, ex. 1-4, Critical Thinking) X   X X    

Entrada de blog sobre a historia dos perfumes (WB, p. 5, ex. 5) X   X     
Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios         
Texto sobre a celebración da chegada á maioría de idade no Xapón  
(SB, p. 7, ex. 8, Critical Thinking) X        

Entrevista a un futurólogo (WB, p. 6, ex. 11) X        
Texto sobre o medo a bailar (WB, p. 7, ex. 15) X    X    

CCL/CSC/CCE/CSIEE PLEB 5.8 
Comentarios de varios mozos británicos/as publicados nunha páxina web  
(SB, p. 4, ex. 1-4, Critical Thinking) X   X X    

Entrada de blog sobre a historia dos perfumes (WB, p. 5, ex. 5) X   X     

 

UNIDADE 1: CROSSING CULTURES 

 Estándares de aprendizaxe 
avaliables e Competencias Clave Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación Elementos transversais 

Cr
ite

rio
s 

Co
nt

id
os

 

CC Estándar Actividade para avaliar CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 
B1.6 
B1.7 

B1.1 
B1.2 

CCL/CAA PLEB 1.1 

Instrucións na aula         
Instrucións gravadas para actividades    X     
Comprobación das respostas dun exercicio (SB, p. 15, ex. 7)    X     
Comprensión de catro preguntas para elixir a resposta correcta  
(SB, p. 15, Grammar in Listening)    X X    

CCL/CSC PLEB 1.2 Conversas en oito situacións distintas (WB, p. 73, Listening 1)    X     

CCL/CSC/CCEC PLEB 1.6 

Vídeo de YouTube (SB, p. 9)   X X     
Entrevista na radio en que se fala sobre a convivencia de distintas culturas nun 
mesmo territorio (SB, p. 11, ex. 6-7)    X X    

Vídeo sobre a relación entre distintas culturas (SB, p. 12)   X X     
Comprensión de varios extractos dun podcast (SB, p. 16, ex. 1)    X     
Podcast sobre as tendencias actuais (SB, p. 16, ex. 5-6)    X     
Vídeo en que dous estudantes comparan fotografías (SB, p. 17, ex. 2)   X X     
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Vídeo en que se amosa un grupo de amigos/as en situacións cotiás (SB, p. 21, 
Time Out! Video: Sightseeing)   X X     

Vídeo sobre Cardiff (SB, p. 100, ex. 4)   X X     

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 
B2.6 
B2.7 

B2.1 
B2.2 

CCL/CSC/CCEC/CSIEE PLEB 2.1 
PLEB 2.5 

Presentación perante a clase do percorrido dunha viaxe (SB, p. 21, Step 4)  X   X    
Consellos a un/a inmigrante no seu país (SB, p. 11, ex. 8)  X   X    
Descrición de situacóns empregando os tempos perfectos continuos  
(SB, p. 15, Grammar in Speaking)  X   X    

Conversa onde se comparan dúas fotografías e se responden preguntas sobre 
estas (SB, p. 17, ex. 3-4; WB, p. 81, ex. 1)  X   X    

Debate sobre diferentes preguntas formuladas (WB, p. 81, ex. 2)  X   X    
Debate para tomar unha decisión sobre unha actividade para practicar  
(WB, p. 81, ex. 3)  X   X    

CCL/CSC/CCEC PLEB 2.2 Presentación perante a clase do percorrido dunha viaxe (SB, p. 21, Step 4)  X   X    

CCL/CSC/CCEC/CSIEE PLEB 2.3 

Consellos a un/a inmigrante no seu país (SB, p. 11, ex. 8)  X   X    
Descrición de situacións empregando os tempos perfectos continuos  
(SB, p. 15, Grammar in Speaking)  X   X    

Conversa onde se comparan dúas fotografías e se responden preguntas sobre 
estas (SB, p. 17, ex. 3-4; WB, p. 81, ex. 1) X    X    

Debate sobre diferentes preguntas formuladas (WB, p. 81, ex. 2) X    X    
Debate para tomar unha decisión sobre unha actividade para practicar  
(WB, p. 81, ex. 3) X    X    

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 
B3.5 
B3.6 

B3.1 

CCL/CCEC PLEB 3.1 Anuncio dunha viaxe organizada por Italia e Grecia (SB, p. 20, ex. 1) X        
Percorrido dunha viaxe por Italia e Grecia (SB, p. 20 ex. 2) X        

CCL/CAA/CSC/CCEC PLEB 3.2 

Comentarios nun blog sobre as diferenzas entre a cultura británica americana 
(SB, 10, ex. 1, Critical Thinking) X   X  X   

Notas duns estudantes para unha presentación na clase sobre expresións 
culturais tradicionais (SB, p. 19, Prepare for the Task) X    X X   

Entrada dun blog sobre a nova vida dun rapaz en Australia  
(WB, p. 10, ex. 1) X   X X    

Entrada de blog sobre as trenzas africanas (WB, p. 15, ex. 3) X   X     
CCL PLEB 3.3 Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios X        

CCL/CSC/CCEC PLEB 3.6 

Artigo sobre unha familia multicultural (SB, p. 12, ex. 1-6, Critical Thinking) X     X   
Artigo sobre a celebración da noite de Robert Burns en Escocia  
(SB, p. 15, ex. 7, Critical Thinking) X        

Texto sobre a orixe das rastas (SB, pp. 18-19, ex. 1-3) X     X   
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Texto sobre o dereito dos nativos americanos a conservaren a súa cultura  
(SB, p. 22, ex. 5) X     X   

Artigo sobre unha muller que percorreu Sudámerica en bicicleta e sen diñeiro 
(WB, p. 13, ex. 1-3) X        

Texto sobre a samba (WB, p. 58, ex. 1) X        
Texto sobre o choque cultural inverso (WB, p. 58, ex. 2) X     X   
Artigo sobre a adicción ás redes sociais (WB, p. 64, ex. 1-5) X        
Texto sobre a conquista do Everest (WB, p. 9, ex. 8) X        
Texto sobre unha tribo do Amazonas (WB, p. 11, ex. 5) X        
Texto sobre a celebración do Día de Colón en Estados Unidos de América (WB, 
p. 14, ex. 2) X        

Artigo sobre as tatuaxes de henna (WB, p. 15, ex. 2) X        

CCL/CSC/CCEC PLEB 3.7 
Breve biografía do poeta galés Idris Davies e poema Queen Street, Cardiff  
(SB, p. 100, ex. 1-3)  X        

B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 
B4.5 
B4.6 

B4.1 

CCL/CSC/CCEC/CD/ 
CSIEE 

PLEB. 4.1 
PLEB 4.2 

Redacción dun texto informativo sobre un costume (SB, p. 19, Task)  X   X X   
Elaboración do percorrido dunha viaxe escolar (SB, p. 21, Step 3)  X   X    
Redacción dun texto informativo sobre un día especial no seu país  
(WB, p. 14, ex. 3-6)  X   X    

Descrición dunha aplicación ou programa que crean que é útil  
(WB, p. 64, ex. 6)  X   X    

Redacción dun artigo de opinión sobre se a comida, o exercicio ou o amor 
poden converterse nunha adicción (WB, p. 64, ex. 6)  X   X    

Redacción dun artigo de opinión sobre as razóns para aprender inglés (WB, p. 
87, Writing 1)  X   X    

CCL/CCEC/CD PLEB 4.6 
Elaboración dun póster dixital en que se amosen agasallos que non sexan 
axeitados noutras culturas (SB, p. 15, Techno Task)  X  X X X   

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

CCL/CAA/CSC/CCEC PLEB 5.1 

Instrucións na aula         
Instrucións gravadas para actividades    X     
Comprobación das respostas dun exercicio (SB, p. 15, ex. 7)    X     
Comprensión de catro preguntas para elixir a resposta correcta  
(SB, p. 15, Grammar in Listening)    X X    

Conversas en oito situacións distintas (WB, p. 73, Listening 1)    X     
Vídeo de YouTube (SB, p. 9)   X X     
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B5.8 
B5.9 

Entrevista na radio en que se fala sobre a convivencia de distintas culturas nun 
mesmo territorio (SB, p. 11, ex. 6-7)    X X    

Vídeo sobre a relación entre distintas culturas (SB, p. 12)   X X     
Comprensión de varios extractos dun podcast (SB, p. 16, ex. 1)    X     
Podcast sobre as tendencias actuais (SB, p. 16, ex. 5-6)    X     
Vídeo en que dous estudantes comparan fotografías (SB, p. 17, ex. 2)   X X     
Vídeo en que se amosa un grupo de amigos/as en situacións cotiás (SB, p. 21, 
Time Out! Video: Sightseeing)   X X     

Vídeo sobre Cardiff (SB, p. 100, ex. 4)   X X     

CCL/CSC/CCEC/CD/ 
CSIEE 

PLEB 5.2 
PLEB 5.6 

Presentación perante a clase do percorrido dunha viaxe (SB, p. 21, Step 4)   X  X    
Consellos a un/a inmigrante no seu país (SB, p. 11, ex. 8)  X   X    
Descrpción de situacións empregando os tempos perfectos continuos  
(SB, p. 15, Grammar in Speaking)  X       

Conversa onde se comparan dúas fotografías e se responden preguntas sobre 
estas (SB, p. 17, ex. 3-4; WB, p. 81, ex. 1)  X   X    

Debate sobre diferentes preguntas formuladas (WB, p. 81, ex. 2)  X   X    
Debate para tomar unha decisión sobre unha actividade para practicar  
(WB, p. 81, ex. 3)  X   X    

Redacción dun texto informativo sobre un costume (SB, p. 19, Task)  X   X X   
Elaboración do percorrido dunha viaxe escolar (SB, p. 21, Step 3)  X   X    
Redacción dun texto informativo sobre un día especial no seu país  
(WB, p. 14, ex. 3-6)  X   X    

Descrición dunha aplicación ou programa que crean que é útil  
(WB, p. 64, ex. 6)  X   X    

Redacción dun artigo de opinión sobre se a comida, o exercicio ou o amor pode 
converterse nunha adicción (WB, p. 64, ex. 6)  X   X    

Redacción dun artigo de opinión sobre as razóns para aprender inglés (WB, p. 
87, Writing 1)  X   X    

Elaboración dun póster dixital en que se amosen agasallos que non sexan 
axeitados noutras culturas (SB, p. 15, Techno Task)  X  X X X   

CCL/CSC/CCEC/CSIEE PLEB 5.3 

Presentación perante a clase do percorrido dunha viaxe (SB, p. 21, Step 4)   X  X    
Consellos a un/ha inmigrante no seu país (SB, p. 11, ex. 8)  X   X    
Descrición de situacións empregando os tempos perfectos continuos  
(SB, p. 15, Grammar in Speaking)  X   X    
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Conversa onde se comparan dúas fotografías e se responden preguntas sobre 
estas (SB, p. 17, ex. 3-4; WB, p. 81, ex. 1)  X   X    

Debate sobre diferentes preguntas formuladas (WB, p. 81, ex. 2)  X   X    
Debate para tomar unha decisión sobre unha actividade para practicar  
(WB, p. 81, ex. 3)  X   X    

CCL/CAA/CSC/CCEC PLEB 5.7 

Anuncio dunha viaxe organizada por Italia e Grecia (SB, p. 20, ex. 1) X        
Percorrido dunha viaxe por Italia e Grecia (SB, p. 20 ex. 2) X        
Comentarios nun blog sobre as diferenzas entre a cultura británica e americana 
(SB, 10, ex. 1, Critical Thinking) X   X  X   

Notas duns estudantes para unha presentación na clase sobre expresións 
culturais tradicionais (SB, p. 19, Prepare for the Task) X    X X   

Entrada dun blog sobre a nova vida dun rapaz en Australia  
(WB, p. 10, ex. 1) X   X X    

Entrada de blog sobre as trenzas africanas (WB, p. 15, ex. 3) X   X     
Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios X        
Artigo sobre unha familia multicultural (SB, p. 12, ex. 1-6, Critical Thinking) X     X   
Artigo sobre a celebración da noite de Robert Burns en Escocia  
(SB, p. 15, ex. 7, Critical Thinking) X        

Texto sobre a orixe das rastas (SB, pp. 18-19, ex. 1-3) X     X   
Texto sobre o dereito dos nativos americanos a conservaren a súa cultura  
(SB, p. 22, ex. 5) X     X   

Artigo sobre unha muller que percorreu Sudámerica en bicicleta e sen cartos 
(WB, p. 13, ex. 1-3) X        

Texto sobre a samba (WB, p. 58, ex. 1) X        
Texto sobre o choque cultural inverso (WB, p. 58, ex. 2) X     X   
Artigo sobre a adicción ás redes sociais (WB, p. 64, ex. 1-5) X        
Texto sobre a conquista do Everest (WB, p. 9, ex. 8) X        
Texto sobre unha tribo do Amazonas (WB, p. 11, ex. 5) X        
Texto sobre a celebración do Día de Colón en Estados Unidos de América (WB, 
p. 14, ex. 2) X        

Artigo sobre as tatuaxes de henna (WB, p. 15, ex. 2) X        
Breve biografía do poeta galés Idris Davies e poema Queen Street, Cardiff  
(SB, p. 100, ex. 1-3)  X     X   

CCL/CAA/CSC/CCEC/ 
CD/CSIEE PLEB 5.8 Entrevista na radio en que se fala sobre a convivencia de distintas culturas nun 

mesmo territorio (SB, p. 11, ex. 6-7)    X X    
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Vídeo sobre a relación entre distintas culturas (SB, p. 12)   X X     

Vídeo sobre Cardiff (SB, p. 100, ex. 4)   X X     

Presentación perante a clase do percorrido dunha viaxe (SB, p. 21, Step 4)   X  X    

Anuncio dunha viaxe organizada por Italia e Grecia (SB, p. 20, ex. 1) X        

Percorrido dunha viaxe por Italia e Grecia (SB, p. 20 ex. 2) X        

Comentarios nun blog sobre as diferenzas entre a cultura británica e americana 
(SB, 10, ex. 1, Critical Thinking) X   X  X   

Notas duns estudantes para unha presentación na clase sobre expresións 
culturais tradicionais (SB, p. 19, Prepare for the Task) X    X X   

Entrada dun blog sobre a nova vida dun rapaz en Australia  
(WB, p. 10, ex. 1) X   X X    

Entrada de blog sobre as trenzas africanas (WB, p. 15, ex. 3) X   X     

Artigo sobre unha familia multicultural (SB, p. 12, ex. 1-6, Critical Thinking) X     X   

Artigo sobre a celebración da noite de Robert Burns en Escocia  
(SB, p. 15, ex. 7, Critical Thinking) X        

Texto sobre a orixe das rastas (SB, pp. 18-19, ex. 1-3) X     X   

Texto sobre o dereito dos nativos americanos a conservaren a súa cultura  
(SB, p. 22, ex. 5) X     X   

Texto sobre a samba (WB, p. 58, ex. 1) X        

Texto sobre o choque cultural inverso (WB, p. 58, ex. 2) X        

Texto sobre a conquista do Everest (WB, p. 9, ex. 8) X     X   

Texto sobre unha tribo do Amazonas (WB, p. 11, ex. 5) X        

Texto sobre a celebración do Día de Colón en Estados Unidos de América (WB, 
p. 14, ex. 2) X        

Breve biografía do poeta galés Idris Davies e poema Queen Street, Cardiff  
(SB, p. 100, ex. 1-3)  X        

Redacción dun texto informativo sobre un costume (SB, p. 19, Task)  X   X X   

Elaboración do percorrido dunha viaxe escolar (SB, p. 21, Step 3)  X   X    

Redacción dun texto informativo sobre un día especial no seu país  
(WB, p. 14, ex. 3-6)  X   X    
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Elaboración dun póster dixital en que se amosen agasallos que non sexan 
axeitados noutras culturas (SB, p. 15, Techno Task)  X  X X X   

CCL/CCEC/CD PLEB 5.9 Elaboración dun póster dixital en que se amosen agasallos que non sexan 
axeitados noutras culturas (SB, p. 15, Techno Task)  X  X X X   

 

UNIDADE 2: SAFETY FIRST 

 Estándares de aprendizaxe 
avaliables e Competencias Clave Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación Elementos transversais 

Cr
ite

rio
s 

Co
nt

id
os

 

CC Estándar Actividade para avaliar CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 
B1.6 
B1.7 

B1.1 
B1.2 

CCL/CAA PLEB 1.1 

Instrucións na aula         
Instrucións gravadas para actividades    X     
Comprobación das respostas dun exercicio (SB, p. 29, ex. 6; p. 30, ex. 1)    X X    
Comprensión de seis frases e elixir a continuación correcta para cada unha  
(SB, p. 29, Grammar in Listening)    X X    

CCL/CSC PLEB 1.2 
Conversas en oito situacións distintas (SB, p. 30, ex. 4)    X     
Comentarios de cinco persoas sobre a experiencia de acampar rodeado de luxo 
(WB, p. 74, Listening 2)    X     

CCL/CSC/CCEC PLEB 1.6 

Vídeo de YouTube (SB, p. 23)   X X     
Reportaxe radiofónica sobre a seguridade na agua (SB, p. 25, ex. 6-8)    X  X   
Vídeo sobre o espazo (SB, p. 27)   X X     
Vídeo en que dous estudantes conxecturan sobre unha imaxe (SB, p. 31, ex. 2)   X X     
Vídeo en que se amosan un grupo de amigos/as en situacións cotiás (SB, p. 35, 
Time Out! Video: Buying Gifts)   X X     

Pódcast dunha entrevista en que fala dun concurso  
(SB, p. 8, Oral Comprehension)    X  X   

Vídeo sobre Los Ángeles (SB, p. 101, ex. 4)   X X     

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

B2.1 
B2.2 CCL/CSC/CSIEE/CMCCT PLEB 2.1 

PLEB 2.5 

Presentación perante a clase dunha proposta de invento (SB, p. 35, Step 4)  X   X    
Práctica dunha situación que se pode dar nunha tenda (WB, p. 82, ex. 3)  X   X    
Conversa sobre os problemas de seguridade na súa zona e sobre posíbeis 
solucións (SB, p. 25, ex. 9)  X   X X   
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B2.5 
B2.6 
B2.7 

Formulación de desexos sobre as situacións que se formulan  
(SB, p. 29, Grammar in Speaking)  X   X    

Conversa en que se conxectura sobre que ocorre en dúas fotografías  
(SB, p. 31, ex. 4)  X   X    

Conversa co compañeiro/a sobre a familia (SB, p. 38, Oral Production)  X   X    
Conversa onde se comparan dúas fotografías e se responden preguntas sobre 
estas (WB, p. 82, ex. 1)  X   X    

Debate sobre diferentes preguntas formuladas (WB, p. 82, ex. 2)  X   X    
CCL/CSIEE/CMCCT PLEB 2.2 Presentación perante a clase dunha proposta de invento (SB, p. 35, Step 4)  X   X    

CCL/CSC/CSIEE PLEB 2.3 

Conversa sobre os problemas de seguridade na súa zona e sobre posíbeis 
solucións (SB, p. 25, ex. 9)  X   X X   

Formulación de desexos sobre as situacións que se formulan  
(SB, p. 29, Grammar in Speaking)  X   X    

Conversa en que se conxectura sobre que ocorre en dúas fotografías  
(SB, p. 31, ex. 4)  X   X    

Conversa co compañeiro/a sobre a familia (SB, p. 38, Oral Production)  X   X    
Conversa onde se comparan dúas fotografías e se responden preguntas sobre 
estas (WB, p. 82, ex. 1)  X   X    

Debate sobre diferentes preguntas formuladas (WB, p. 82, ex. 2)  X   X    

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 
B3.5 
B3.6 

B3.1 

CCL/CSC/CCEC PLEB 3.1 

Datos sobre os patinetes eléctricos que aparecen en diversos medios  
(SB, p. 33, ex. 5) X       X 

Páxina web sobre un curso de cociña internacional  
(SB, p. 37, Written Comprehension) X   X X    

CCL PLEB 3.3 Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios X         

CCL/CSC PLEB 3.4 

Correo eléctronico para reclamar transporte público en horario nocturno  
(SB, pp. 32-33, ex. 1-3) X   X X    

Correo electrónico sobre as normas de seguridade nun laboratorio de ciencias 
(WB, p. 22, ex. 1) X   X     

CCL/CAA/CSC/CCEC/ 
CMCCT PLEB 3.6 

Comentarios dos residentes dunha cidade nun xornal local sobre distintas 
situacións de perigo na vida cotiá que poñen en risco a saúde das persoas (SB, 
p. 24, ex. 1)) 

X    X X   

Artigo científico de Internet sobre os satélites artificiais (SB, p. 26, ex. 1-7, 
Critical Thinking) X        

Artigo científico de Internet sobre se a ciencia pode previr os ataques de 
quenllas (WB, p. 21, ex. 1-4) X        

Texto sobre o asolagamento de melaza de Boston en 1919 (SB, p. 29, ex. 6) X        
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Proposta de invento (SB, p. 34, ex. 1-2) X    X    
Artigo sobre Griffith Park en Los Ángeles (SB, p. 101, ex. 1-3) X        
Texto sobre como un mozo salvou a vida dun compañeiro de equipo mediante 
a reanimación cardiopulmonar (WB, p. 17, ex. 6) X    X    

Texto sobre o cuarto máis perigoso da casa (WB, p. 17, ex. 8) X        
Artigo sobre os motivos polos que as mulleres viven máis cós homes (WB, p. 
18, ex. 2) X        

Artigo sobre a caixa negra dos avións (WB, p. 19, ex. 9) X        
Artigo sobre unha adolescente que salvou a seu pai de morrer esmagado baixo 
unha camioneta en chamas (WB, p. 23, ex. 3) X    X    

Texto sobre os beneficios dos xogos e actividades ao aire libre nos nenos/as 
(WB, p. 23, ex. 5) X        

Texto sobre a praia máis perigosa do mundo (WB, p. 59, ex. 1) X        
Texto sobre como evitar os accidentes de bicicletas (WB, p. 59, ex. 2) X       X 
Texto sobre o control dos soños (WB, p. 65, ex. 1-5) X        

B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 
B4.5 
B4.6 

B4.1 

CCL/CSC PLEB 4.1 
PLEB 4.2 

Descrición dun soño estraño que tivesen (WB, p. 65, ex. 6)  X   X    
Redacción dun artigo de opinión sobre o motivo polo que a xente xa non 
dorme ben (WB, p. 65, ex. 6)  X   X    

Redacción dun informe sobre unha rede social popular (WB, p. 87, Writing 2)  X   X    

CCL/CSC/CD/CSIEE PLEB 4.8 

Redacción dun correo electrónico ao alcalde/sa sobre os patinetes eléctricos 
(SB, p. 33, Task)  X  X X   X 

Redacción dun correo electrónico a un amigo/a para convencelo de que fagan 
un curso de cociña xuntos (SB, p. 38, Written Production)  X  X X    

Redacción dun correo electrónico ao alcalde/esa para reclamar que haxa 
menos tráfico arredor do colexio (WB, p. 22, ex. 3-5)  X  X X   X 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 
B5.8 
B5.9 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

CCL/CAA/CSC/CECC PLEB 5.1 

Instrucións na aula         
Instrucións gravadas para actividades    X     
Comprobación das respostas dun exercicio (SB, p. 29, ex. 6; p. 30, ex. 1)    X X    
Comprensión de seis frases e elixir a continuación correcta para cada unha  
(SB, p. 29, Grammar in Listening)    X X    

Conversas en oito situacións distintas (SB, p. 30, ex. 4)    X     
Comentarios de cinco persoas sobre a experiencia de acampar rodeado de luxo 
(WB, p. 74, Listening 2)    X     

Vídeo de YouTube (SB, p. 23)   X X     
Reportaxe radiofónica sobre a seguridade na auga (SB, p. 25, ex. 6-8)    X  X   
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Vídeo sobre o espazo (SB, p. 27)   X X     
Vídeo en que dous estudantes conxecturan sobre unha imaxe (SB, p. 31, ex. 2)   X X     
Vídeo en que se amosa un grupo de amigos/as en situacións cotiás (SB, p. 35, 
Time Out! Video: Buying Gifts)   X X     

Pódcast dunha entrevista en que fala dun concurso  
(SB, p. 38, Oral Comprehension)    X  X   

Vídeo sobre Los Ángeles (SB, p. 101, ex. 4)   X X     

CCL/CSC/CD/CSIEE/ 
CMCCT  

PLEB 5.2 
PLEB 5.6 

Presentación perante a clase dunha proposta de invento (SB, p. 35, Step 4)  X   X    
Práctica dunha situación que se pode dar nunha tenda (WB, p. 82, ex. 3)  X   X    
Conversa sobre os problemas de seguridade na súa zona e sobre posíbeis 
solucións (SB, p. 25, ex. 9)  X   X X   

Formulación de desexos sobre as situacións que se formulan  
(SB, p. 29, Grammar in Speaking)  X   X    

Conversa en que se conxectura sobre que ocorre en dúas fotografías  
(SB, p. 31, ex. 4)  X   X    

Conversa co compañeiro/a sobre a familia (SB, p. 38, Oral Production)  X   X    
Conversa onde se comparan dúas fotografías e se responden preguntas sobre 
estas (WB, p. 82, ex. 1)  X   X    

Debate sobre diferentes preguntas formuladas (WB, p. 82, ex. 2)  X   X    
Descrición dun soño estraño que tivesen (WB, p. 65, ex. 6)  X   X    
Redacción dun artigo de opinión sobre o motivo polo que a xente xa non 
dorme ben (WB, p. 65, ex. 6)  X   X    

Redacción dun informe sobre unha rede social popular (WB, p. 87, Writing 2)  X   X    
Redacción dun correo electrónico ao alcalde/sa sobre os patinetes eléctricos 
(SB, p. 33, Task)  X  X X   X 

Redacción dun correo electrónico a un amigo/a para convencelo de que fagan 
un curso de cociña xuntos (SB, p. 38, Written Production)  X  X X    

Redacción dun correo electrónico ao alcalde/esa para reclamar que haxa 
menos tráfico arredor do colexio (WB, p. 22, ex. 3-5)  X  X X   X 

CCL/CSC/CSIEE/CMCCT PLEB 5.3 

Presentación perante a clase dunha proposta de invento (SB, p. 35, Step 4)  X   X    
Práctica dunha situación que se pode dar nunha tenda (WB, p. 82, ex. 3)  X   X    
Conversa sobre os problemas de seguridade na súa zona e sobre posíbeis 
solucións (SB, p. 25, ex. 9)  X   X X   

Formulación de desexos sobre as situacións que se formulan  
(SB, p. 29, Grammar in Speaking)  X   X    
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Conversa en que se conxectura sobre que ocorre en dúas fotografías  
(SB, p. 31, ex. 4)  X   X    

Conversa co compañeiro/a sobre a familia (SB, p. 38, Oral Production)  X   X    

CCL/CSC/CSIEE PLEB 5.4 
PLEB 5.5 Práctica dunha situación que se pode dar nunha tenda (WB, p. 82, ex. 3)  X   X    

CCL/CAA/CSC/CECC/ 
CMCCT 

PLEB 5.7 

Datos sobre os patinetes eléctricos que aparecen en diversos medios  
(SB, p. 33, ex. 5) X       X 

Páxina web sobre un curso de cociña internacional  
(SB, p. 37, Written Comprehension) X   X X    

Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios X         
Correo eléctronico para reclamar transporte público en horario nocturno  
(SB, pp. 32-33, ex. 1-3) X   X X    

Correo electrónico sobre as normas de seguridade nun laboratorio de ciencias 
(WB, p. 22, ex. 1) X   X     

Comentarios dos residentes dunha cidade nun xornal local sobre distintas 
situacións de perigo na vida cotiá que poñen en risco a saúde das persoas (SB, 
p. 24, ex. 1)) 

X    X X   

Artigo científico de Internet sobre os satélites artificiais (SB, p. 26, ex. 1-7, 
Critical Thinking) X        

Artigo científico de Internet sobre se a ciencia pode previr os ataques de 
quenllas (WB, p. 21, ex. 1-4) X        

Texto sobre o asolagamento de melaza de Boston en 1919 (SB, p. 29, ex. 6) X        
Proposta de invento (SB, p. 34, ex. 1-2) X    X    
Artigo sobre Griffith Park en Los Ángeles (SB, p. 101, ex. 1-3) X        
Texto sobre como un mozo salvou a vida dun compañeiro de equipo mediante 
a reanimación cardiopulmonar (WB, p. 17, ex. 6) X    X    

Texto sobre a habitación máis perigosa da casa (WB, p. 17, ex. 8) X        
Artigo sobre os motivos polos que as mulleres viven máis cós homes (WB, p. 
18, ex. 2) X        

Artigo sobre a caixa negra dos avións (WB, p. 19, ex. 9) X        
Artigo sobre unha adolescente que salvou a seu pai de morrer esmagado baixo 
unha camioneta en chamas (WB, p. 23, ex. 3) X    X    

Texto sobre os beneficios dos xogos e actividades ao aire libre nos nenos/as 
(WB, p. 23, ex. 5) X        

Texto sobre a praia máis perigosa do mundo (WB, p. 59, ex. 1) X        
Texto sobre como evitar os accidentes de bicicletas (WB, p. 59, ex. 2) X       X 
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Texto sobre o control dos soños (WB, p. 65, ex. 1-5) X        

CCL/CECC PLEB 5.8 

Vídeo sobre Los Ángeles (SB, p. 101, ex. 4)   X X     

Páxina web sobre un curso de cociña internacional  
(SB, p. 37, Written Comprehension) X   X X    

Artigo sobre Griffith Park en Los Ángeles (SB, p. 101, ex. 1-3) X        

CL/CD/CMCCT PLEB 5.9 Busca en Internet de información sobre varios satélites  
(SB, p. 26, Techno Task) X   X X    

 

UNIDADE 3: KEEP MOVING! 

 Estándares de aprendizaxe avaliables e 
Competencias Clave Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación Elementos transversais 

Cr
ite

rio
s 

Co
nt

id
os

 

CC Estándar Actividade para avaliar CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

B1.
2 

B1.
3 

B1.
4 

B1.
5 

B1.
6 

B1.
7 

B1.
1 

B1.
2 
 

CCL/CAA PLEB 1.1 

Instrucións na aula         
Instrucións gravadas para actividades    X     
Comprobación das respostas dun exercicio (SB, p. 45, ex. 8; p. 46, ex. 1)    X X    
Comprensión de cinco frases para escribir outras cinco empregando os verbos 
causativos (SB, p. 45, ex. 7)    X X    

CCL/CSC/CCEC PLEB 1.2 
Varios monólogos en que uns estudantes falan da estrela do deporte que 
admiran (SB, p. 41, ex. 6-7)    X     

Entrevista á propietaria dunha granxa ecolóxica (WB, p. 75, Listening 3)    X X    

CCL/CSC/CCEC PLEB 1.6 

Vídeo de YouTube (SB, p. 39)   X X     
Vídeo sobre o kick boxing feminino (SB, p. 42)   X X     
Programa de radio sobre un tema relacionado co deporte (SB, p. 46, ex. 6-7)    X     
Vídeo en que dous estudantes falan sobre se os pais deberían animar os seus 
fillos a participaren en deportes competitivos (SB, p. 47, ex. 3-4)   X X     

Vídeo sobre Hong Kong (SB, p. 102, ex. 4)   X X     

B2.
1 

B2.
2 

B2.
1 

B2.
2 

CCL/CSC/CSIEE PLEB 2.1 
PLEB 2.5 

Presentación oral sobre un deporte (SB, p. 51, Step 4)  X   X    
Descrición dun lugar que teña auga (WB, p. 83, ex. 3)  X   X    
Expresión de preferencias relacionadas coa práctica de actividades deportivas 
(SB, p. 41, ex. 8)  X   X    
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B2.
3 

B2.
4 

B2.
5 

B2.
6 

B2.
7 

Descrición dun deporte ou un xogo que lles guste empregando a voz pasiva 
para que o compañeiro/a saiba de cal se trata (SB, p. 45, Grammar in Speaking)     X    

Expresión de acordo ou desacordo sobre varias afirmacións (SB, p. 47, ex. 5)  X   X    
Descrición dunha fotografía e resposta a preguntas sobre esta 
(WB, p. 83, ex. 1)  X   X    

Debate sobre diferentes preguntas formuladas (WB, p. 83, ex. 2)  X   X    

CCL/CSC/CSIEE PLEB 2.2 
Presentación oral sobre un deporte (SB, p. 51, Step 4)  X   X    
Descrición dun lugar que teña auga (WB, p. 83, ex. 3)  X   X    

CCL/CSC/CSIEE PLEB 2.3 

Expresión de preferencias relacionadas coa práctica de actividades deportivas 
(SB, p. 41, ex. 8)  X   X    

Descrición dun deporte ou un xogo que lles guste empregando a voz pasiva 
para que o compañeiro/a saiba de cal se trata (SB, p. 45, Grammar in Speaking)     X    

Expresión de acordo ou desacordo sobre varias afirmacións (SB, p. 47, ex. 5)  X   X    
Descrición dunha fotografía e resposta a preguntas sobre esta 
(WB, p. 83, ex. 1)  X   X    

Debate sobre diferentes preguntas formuladas (WB, p. 83, ex. 2)  X   X    
CCL/CAA/CSC/CCEC PLEB 3.2 Entrada de blog sobre o sumo (SB, p. 42, ex. 1-7, Critical Thinking) X   X     

CCL PLEB 3.3 Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios X         

CCL/CAA/CSC/CCEC 
 PLEB 3.6 

Texto sobre o uso de son virtual nas retransmisións dos partidos de fútbol (SB, 
p. 45, ex. 8, Critical Thinking) X        

Texto sobre se os estudantes deberían ou non deberían participar en deportes 
competitivos (SB, pp. 48-49, ex. 1-3) X        

Retallos de prensa sobre temas relacionados coa actividade física  
(SB, p. 49, ex. 5) X        

Transcrición dunha presentación oral sobre o hóckey subacuático  
(SB, p. 50, ex. 1-2) X        

Texto sobre a organización benéfica Basketball Cop Foundation (SB, p. 52, ex. 
7) X      X  

Texto sobre a historia do xogador de fútbol Jamie Vardy (WB, p. 24, ex. 1) X        
Texto sobre a práctica do kendo (WB, p. 25, ex. 8) X        
Artigo sobre a atleta que gañou o maratón de Boston facendo trampas  
(WB, p. 26, ex. 2) X        

Artigo sobre como o vencedor dos partidos fútbol se decidía no pasado (WB, p. 
27, ex. 8) X        

Artigo sobre a natación sincronizada (WB, p. 29, ex. 1-4) X        
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Texto sobre se se debería prohibir as animadoras nos eventos deportivos dos 
institutos de Estados Unidos de América (WB, p. 30, ex. 2) X     X   

Artigo sobre un dos momentos olímpicos máis lembrados protagonizado pola 
ximnasta estadounidense Kerri Strug (WB, p. 31, ex. 3) X        

Artigo sobre a retransmisión dun partido sen locutor nunha cadea 
norteamericana (WB, p. 31, ex. 5) X        

Texto sobre mozos/as triatletas (WB, p. 60, ex. 1) X        
Artigo sobre a filosofía de non estragar no Xapón (WB, p. 66, ex. 1-5) X     X   

CCL/CCEC PLEB 3.7 Conto popular de Hong Kong (SB, p. 102, ex. 1-3) X        

B4.
1 

B4.
2 

B4.
3 

B4.
4 

B4.
5 

B4.
6 

B4.
1 

CCL/CSC/CSIEE PLEB 4.1 
PLEB 4.2 

Redacción dun texto argumentativo sobre se as clases de educación física 
deberían ser obrigatorias no colexio (SB, p. 49, Task)  X   X    

Redacción dun texto argumentativo sobre se as piscinas públicas deberían ser 
gratuítas (WB, p. 30, ex. 3-5)  X   X    

Redacción dun texto de opinión sobre o motivo polo que algunhas persoas non 
reciclan (WB, p. 66, ex. 6)  X   X X   

Redacción dun texto argumentativo sobre se os estudantes deberían 
encargarse da limpeza dos colexios (WB, p. 87, Writing 3)  X   X X   

CCL/CSC/CD PLEB 4.5 Descrición dun deporte (SB, p. 46, Techno Task)  X  X X    

CCL/CSIEE PLEB 4.6 
Elaboración dunha tarxeta con información para a presentación oral  
(SB, p. 51, Step 3)  X   X    

CCL/CSC/CSIEE PLEB 4.8 Redacción dunha carta ao alcalde/esa para reclamar papeleiras de reciclaxe 
nos parques públicos (WB, p. 66, ex. 6)  X   X X   

B5.
1 

B5.
2 

B5.
3 

B5.
4 

B5.
5 

B5.
6 

B5.

B5.
1 

B5.
2 

B5.
3 

B5.
4 

B5.
5 

B5.
6 

CCL/CAA/CSC/CCEC 
 PLEB 5.1 

Instrucións na aula         
Instrucións gravadas para actividades    X     
Comprobación das respostas dun exercicio (SB, p. 45, ex. 8; p. 46, ex. 1)    X X    
Comprensión de cinco frases para escribir outras cinco empregando os verbos 
causativos (SB, p. 45, ex. 7)    X X    

Varios monólogos en que uns estudantes falan da estrela do deporte que 
admiran (SB, p. 41, ex. 6-7)    X     

Entrevista á propietaria dunha granxa ecolóxica (WB, p. 75, Listening 3)    X X    
Vídeo de YouTube (SB, p. 39)   X X     
Vídeo sobre o kick boxing feminino (SB, p. 42)   X X     
Programa de radio sobre un tema relacionado co deporte (SB, p. 46, ex. 6-7)    X     
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7 
B5.
8 

B5.
9 

B5.
7 

Vídeo en que dous estudantes falan sobre se os pais deberían animar os seus 
fillos a participaren en deportes competitivos (SB, p. 47, ex. 3-4)   X X     

Vídeo sobre Hong Kong (SB, p. 102, ex. 4)   X X     

CCL/CSC/CD/CSIEE PLEB 5.2 
PLEB 5.6 

Presentación oral sobre un deporte (SB, p. 51, Step 4)  X   X    
Descrición dun lugar que teña auga (WB, p. 83, ex. 3)  X   X    
Expresión de preferencias relacionadas coa práctica de actividades deportivas 
(SB, p. 41, ex. 8)  X   X    

Descripción dun deporte ou un xogo que lles guste empregando a voz pasiva 
para que o compañeiro/a saiba de cal se trata (SB, p. 45, Grammar in Speaking)     X    

Expresión de acordo ou desacordo sobre varias afirmacións (SB, p. 47, ex. 5)  X   X    
Descrición dunha fotografía e resposta a preguntas sobre esta 
(WB, p. 83, ex. 1)  X   X    

Debate sobre diferentes preguntas formuladas (WB, p. 83, ex. 2)  X   X    
Presentación oral sobre un deporte (SB, p. 51, Step 4)  X   X    
Descrición dun lugar que teña auga (WB, p. 83, ex. 3)  X   X    
Expresión de preferencias relacionadas coa práctica de actividades deportivas 
(SB, p. 41, ex. 8)  X   X    

Descripción dun deporte ou un xogo que lles guste empregando a voz pasiva 
para que o compañero/a saiba de cal se trata (SB, p. 45, Grammar in Speaking)     X    

Expresión de acordo ou desacordo sobre varias afirmacións (SB, p. 47, ex. 5)  X   X    
Descrición dunha fotografía e resposta a preguntas sobre esta 
(WB, p. 83, ex. 1)  X   X    

Redacción dun texto argumentativo sobre se as clases de educación física 
deberían ser obrigatorias no colexio (SB, p. 49, Task)  X   X    

Redacción dun texto argumentativo sobre se as piscinas públicas deberían ser 
gratuítas (WB, p. 30, ex. 3-5)  X   X    

Redacción dun texto de opinión sobre o motivo polo que algunhas persoas non 
reciclan (WB, p. 66, ex. 6)  X   X X   

Redacción dun texto argumentativo sobre se os estudantes deberían 
encargarse da limpeza dos colexios (WB, p. 87, Writing 3)  X   X X   

Descrición dun deporte (SB, p. 46, Techno Task)  X  X X    
Elaboración dunha tarxeta con información para a presentación oral  
(SB, p. 51, Step 3)  X   X    

Redacción dunha carta ao alcalde/esa para reclamar papeleiras de reciclaxe 
nos parques públicos (WB, p. 66, ex. 6)  X   X X   
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CCL/CSC/CSIEE PLEB 5.3 

Presentación oral sobre un deporte (SB, p. 51, Step 4)  X   X    
Descrición dun lugar que teña auga (WB, p. 83, ex. 3)  X   X    
Expresión de preferencias relacionadas coa práctica de actividades deportivas 
(SB, p. 41, ex. 8)  X   X    

Descrición dun deporte ou un xogo que lles guste empregando a voz pasiva 
para que o compañero/a saiba de cal se trata (SB, p. 45, Grammar in Speaking)     X    

Expresión de acordo ou desacordo sobre varias afirmacións (SB, p. 47, ex. 5)  X   X    
Descrición dunha fotografía e contestación a preguntas sobre esta 
(WB, p. 83, ex. 1)  X   X    

Debate sobre diferentes preguntas formuladas (WB, p. 83, ex. 2)  X   X    
Presentación oral sobre un deporte (SB, p. 51, Step 4)  X   X    
Descrición dun lugar que teña auga (WB, p. 83, ex. 3)  X   X    
Expresión de preferencias relacionadas coa práctica de actividades deportivas 
(SB, p. 41, ex. 8)  X   X    

Descrición dun deporte ou un xogo que lles guste empregando a voz pasiva 
para que o compañeiro/a saiba de cal se trata (SB, p. 45, Grammar in Speaking)  X   X    

Expresión de acordo ou desacordo sobre varias afirmacións (SB, p. 47, ex. 5)  X   X    
Descrición dunha fotografía e resposta a preguntas sobre esta 
(WB, p. 83, ex. 1)  X   X    

CCL/CAA/CSC/CCEC PLEB 5.7 

Entrada de blog sobre o sumo (SB, p. 42, ex. 1-7, Critical Thinking) X   X     
Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios X         
Texto sobre o uso de son virtual nas retransmisións dos partidos de fútbol (SB, 
p. 45, ex. 8, Critical Thinking) X        

Texto sobre se os estudantes deberían ou non deberían participar en deportes 
competitivos (SB, pp. 48-49, ex. 1-3) X        

Retallos de prensa sobre temas relacionados coa actividade física  
(SB, p. 49, ex. 5) X        

Transcrición dunha presentación oral sobre o hóckey subacuático  
(SB, p. 50, ex. 1-2) X        

Texto sobre a organización benéfica Basketball Cop Foundation (SB, p. 52, ex. 
7) X      X  

Texto sobre a historia do xogador de fútbol Jamie Vardy (WB, p. 24, ex. 1) X        
Texto sobre a práctica do kendo (WB, p. 25, ex. 8) X        
Artigo sobre a atleta que gañou o maratón de Boston facendo trampas  
(WB, p. 26, ex. 2) X        
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Artigo sobre como o vencedor dos partidos fútbol se decidía no pasado (WB, p. 
27, ex. 8) X        

Artigo sobre a natación sincronizada (WB, p. 29, ex. 1-4) X        
Texto sobre se se debería prohibir as animadoras nos eventos deportivos dos 
institutos de Estados Unidos de América (WB, p. 30, ex. 2) X     X   

Artigo sobre un dos momentos olímpicos máis lembrados protagonizado pola 
ximnasta estadounidense Kerri Strug (WB, p. 31, ex. 3) X        

Artigo sobre a retransmisión dun partido sen locutor nunha cadea 
norteamericana (WB, p. 31, ex. 5) X        

Texto sobre mozos/as triatletas (WB, p. 60, ex. 1) X        
Artigo sobre a filosofía de non estragar no Xapón (WB, p. 66, ex. 1-5) X     X   
Conto popular de Hong Kong (SB, p. 102, ex. 1-3) X        

CCL/CCEC PLEB 5.8 

Varios monólogos en que uns estudantes falan da estrela do deporte que 
admiran (SB, p. 41, ex. 6-7)    X     

Vídeo sobre Hong Kong (SB, p. 102, ex. 4)   X X     
Entrada de blog sobre o sumo (SB, p. 42, ex. 1-7, Critical Thinking) X   X     
Texto sobre a historia do xogador de fútbol Jamie Vardy (WB, p. 24, ex. 1) X        
Conto popular de Hong Kong (SB, p. 102, ex. 1-3 X        

CCL/CSC/CD PLEB 5.9 Descrición dun deporte (SB, p. 46, Techno Task)  X  X X    

 

UNIDADE 4: NEAR & DEAR 

 Estándares de aprendizaxe 
avaliables e Competencias Clave Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación Elementos transversais 

Cr
ite

rio
s 

Co
nt

id
os

 

CC Estándar Actividade para avaliar CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 
B1.6 
B1.7 

B1.1 
B1.2 

CCL/CAA PLEB 1.1 

Instrucións na aula         
Instrucións gravadas para actividades    X     
Comprensión de cinco oracións de relativo en que se empregan a estrutura 
formal para completar as que se deron empregando a estrutura informal  
(SB, p. 59, Grammar in Listening) 

   X X    

Comprobación das respostas dun exercicio (SB, p. 59, ex. 7; p. 60, ex. 1)    X X    
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CCL/CMCCT PLEB 1.2 
Entrevista sobre un parque temático de pandas na China  
(WB, p. 76, Listening 4)    X     

CCL/CSC PLEB 1.3 
Conversa entre dúas amigas sobre a relación sentimental dunha delas (SB, p. 
68, Oral Comprehension)    X     

CCL/CCEC PLEB 1.4 Charla sobre música na universidade (SB, p. 60, ex. 5-6)    X     
CCL/CSC PLEB 1.5 Entrevista a un psicólogo para falar sobre os lercheos (SB, p. 55, ex. 6-7)    X     

CCL/CSC/CCEC PLEB 1.6 

Vídeo de YouTube (SB, p. 53)   X X     
Vídeo sobre a literatura para a mocidade (SB, p. 57)   X X     
Vídeo en que dous estudantes falan sobre as cualidades máis importantes nun 
amigo/a (SB, p. 61, ex. 1)   X X     

Vídeo en que se amosa un grupo de amigos/as en situacións cotiás (SB, p. 65, 
Time Out! Video: Yoga Classes)   X X     

Vídeo sobre Liverpool (SB, p. 103, ex. 4)   X X     

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 
B2.6 
B2.7 

B2.1 
B2.2 
B3.1 

CCL/CSC/CD/CSIEE PLEB 2.1 
PLEB 2.5 

Presentación perante a clase dos resultados dunha enquisa (SB, p. 65, Step 4)  X  X X    
Explicación dunha cita sobre a amizade de Harry Truman  
(SB, p. 55, Techno Task)  X  X X    

Práctica dun diálogo entre dous amigos/as sobre a relación dun deles/as con 
outra persoa (WB, p. 84, ex. 3)  X   X    

Conversa co compañeiro/a para falar sobre as semellanzas ou diferenzas cos 
seus amigos/as (SB, p. 55, ex. 8)  X   X    

Descrición de tres persoas, obxectos, lugares ou ideas empregando os 
pronomes relativos para que o compañeiro/a saiba de que se trata  
(SB, p. 59, Grammar in Speaking) 

 X   X    

Conversa co compañeiro/a para falar sobre as cualidades máis importantes que 
debe ter un amigo/a (SB, p. 61, ex. 3)  X   X    

Debate sobre se os deportistas profesionais son mellores modelos a imitar cós 
famosos/as (SB, p. 68, Oral Production)  X   X    

Conversa onde se comparan dúas fotografías e se responden preguntas sobre 
estas (WB, p. 84, ex. 1)  X   X    

Debate sobre diferentes preguntas formuladas (WB, p. 84, ex. 2)  X   X    
CCL/CSC/CSIEE PLEB 2.2 Presentación perante a clase dos resultados dunha enquisa (SB, p. 65, Step 4)  X X  X    

CCL/CSC/CSIEE PLEB 2.3 Conversa co compañeiro/a para falar sobre as semellanzas ou diferenzas cos 
seus amigos/as (SB, p. 55, ex. 8)  X   X    
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Descrición de tres persoas, obxectos, lugares ou ideas empregando os 
pronomes relativos para que o compañeiro/a saiba de que se trata  
(SB, p. 59, Grammar in Speaking) 

 X   X    

Conversa co compañeiro/a para falar sobre as cualidades máis importantes que 
debe ter un amigo/a (SB, p. 61, ex. 3)  X   X    

Debate sobre se os deportistas profesionais son mellores modelos a imitar cós 
famosos/as (SB, p. 68, Oral Production)  X   X    

Conversa onde se comparan dúas fotografías e se responden preguntas sobre 
estas (WB, p. 84, ex. 1)  X   X    

Debate sobre diferentes preguntas formuladas (WB, p. 84, ex. 2)  X   X    

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 
B3.5 
B3.6 

B3.1 

CCL/CSC/CCEC PLEB 3.1 
Páxina web de turismo en Liverpool (SB, p. 103, ex. 1-3) X   X     
Artigo de Internet en que se dan consellos aos mozos/as para saber se están ou 
non están nunha cita (WB, p. 39, ex. 2) X   X     

CCL/CSC/CCEC PLEB 3.2 

Comentarios duns mozos/as sobre as relacións persoais e sociais  
(SB, p. 54, ex. 1) X        

Respostas duns mozos/as á pregunta dun blogueiro  
(SB, p. 63, Prepare for the Task) X   X     

Entrada de blog sobre se os estudantes deben seguir a ler os clásicos da 
literatura (WB, p. 67, ex. 1-5) X   X     

CCL/CSC/CSIEE PLEB 3.3 
Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios X         
Resultados dunha enquisa a mozos/as sobre a amizade na era da tecnoloxía 
(SB, p. 64, ex. 1-3) X         

CCL/CSC 
 PLEB 3.6 

Texto sobre programas de telerrealidade sobre vodas (SB, p. 58, ex. 1) X        
Texto sobre un novo modelo de vivenda que triunfa entre os mozos suecos/as 
(SB, p. 59, ex. 7, Critical Thinking) X     X   

Texto sobre as vantaxes de compartir vivenda (SB, p. 62, ex. 1) X     X   
Texto sobre o príncipe Harry e Meghan Markle (SB, p. 66, ex. 6) X        
Biografía sobre a xogadora de fútbol Megan Rapinoe (SB, p. 67,  
Written Comprehension) X        

Texto no que un rapaz conta como foi o seu primeiro bico (WB, p. 32, ex. 4) X        
Texto sobre se os polos opostos se atraen no amor (WB, p. 33, ex. 8) X        
Artigo sobre o sentimento de soidade na cidade de Londres  
(WB, p. 34, ex. 1) X        

Artigo sobre a tradición escocesa que consiste en que as mulleres pidan 
matrimonio aos homes nos anos bisestos (WB, p. 35, ex. 8) X        
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Artigo sobre que é o amor segundo a ciencia (WB, p. 37, ex. 1-3) X        
Artigo de opinión sobre a publicación de fotos de familiares e/ou amigos en 
Internet (WB, p. 38, ex. 2 X        

Texto en que un rapaz/a describe su experiencia como fillo único  
(WB, p. 39, ex. 4) X        

Texto sobre como facer fronte ás azueiras (WB, p. 61, ex. 1) X        
CCL/CAA/CCEC PLEB 3.7 Fragmento dunha novela (SB, pp. 56-57, ex. 1-8, Critical Thinking) X        

B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 
B4.5 
B4.6 

B4.1 CCL/CSC/CCEC/CSIEE PLEB 4.1 
PLEB 4.2 

Redacción dun artigo de opinión sobre se é mellor marchar de vacacións cos 
pais ou cos amigos/as (SB, p. 63, Task)  X   X    

Redacción dun informe ao director/a do colexio amosando os resultados dunha 
enquisa sobre as actividades que máis interesan aos/ás estudantes  
(SB, p. 68, Written Production) 

 X   X    

Presentación dos resultados dunha enquisa en gráficos e táboas  
(SB, p. 65, Step 4)  X  X X    

Redacción dun artigo de opinión sobre se os mozos/as reciben mellores 
consellos dos seus amigos/as ou da súa familia (WB, p. 38, ex. 3-6)  X   X    

Redacción dunha reseña dun libro que tivesen que ler para o colexio (WB, p. 67, 
ex. 6)  X   X    

Redacción dun artigo de opinión sobre se Internet está a cambiar a maneira de 
ler da xente (WB, p. 67, ex. 6)  X   X    

Redacción dun artigo de opinión sobre se é boa idea tomar un ano sabático ao 
rematar o colexio para viaxar (WB, p. 87, Writing 4)  X   X    

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 
B5.8 
B5.9 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

CCL/CAA/CSC/CMCCT PLEB 5.1 

Instrucións na aula         
Instrucións gravadas para actividades    X     
Comprensión de cinco oracións de relativo en que se empregan a estrutura 
formal para completar as que se deron empregando a estrutura informal  
(SB, p. 59, Grammar in Listening) 

   X X    

Comprobación das respostas dun exercicio (SB, p. 59, ex. 7; p. 60, ex. 1)    X X    
Entrevista sobre un parque temático de pandas na China  
(WB, p. 76, Listening 4)    X     

Conversa entre dúas amigas sobre a relación sentimental dunha delas (SB, p. 
68, Oral Comprehension)    X     

Charla sobre música na universidade (SB, p. 60, ex. 5-6)    X     
Entrevista a un psicólogo para falar sobre os lercheos (SB, p. 55, ex. 6-7)    X     
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Vídeo de YouTube (SB, p. 53)   X X     
Vídeo sobre a literatura para a mocidade (SB, p. 57)   X X     
Vídeo en que dous estudantes falan sobre as cualidades máis importantes nun 
amigo/a (SB, p. 61, ex. 1)   X X     

Vídeo en que se amosa un grupo de amigos/as en situacións cotiás (SB, p. 65, 
Time Out! Video: Yoga Classes)   X X     

Vídeo sobre Liverpool (SB, p. 103, ex. 4)   X X     

CCL/CSC/CCEC/CD/ 
CSIEE 

PLEB 5.2 
PLEB 5.6 

Presentación perante a clase dos resultados dunha enquisa (SB, p. 65, Step 4)  X  X X    
Explicación dunha cita sobre a amizade de Harry Truman  
(SB, p. 55, Techno Task)  X  X X    

Práctica dun diálogo entre dous amigos/as sobre a relación dun de eles/as con 
outra persoa (WB, p. 84, ex. 3)  X   X    

Conversa co compañeiro/a para falar sobre as semellanzas ou diferenzas cos 
seus amigos/as (SB, p. 55, ex. 8)  X   X    

Descrición de tres persoas, obxectos, lugares ou ideas empregando os 
pronomes relativos para que o compañeiro/a saiba de que se trata  
(SB, p. 59, Grammar in Speaking) 

 X   X    

Conversa co compañeiro/a para falar sobre as cualidades máis importantes que 
debe ter nun amigo/a (SB, p. 61, ex. 3)  X   X    

Debate sobre se os deportistas profesionais son mellores modelos a imitar que 
os famosos/as (SB, p. 68, Oral Production)  X   X    

Conversa onde se comparan dúas fotografías e se responden preguntas sobre 
estas (WB, p. 84, ex. 1)  X   X    

Debate sobre diferentes preguntas formuladas (WB, p. 84, ex. 2)  X   X    
Redacción dun artigo de opinión sobre se é mellor marchar de vacacións cos 
pais ou cos amigos/as (SB, p. 63, Task)  X   X    

Redacción dun informe ao director/a do colexio amosando os resultados dunha 
enquisa sobre as actividades que máis interesan aos/ás estudantes  
(SB, p. 68, Written Production) 

 X   X    

Presentación dos resultados dunha enquisa en gráficos e táboas  
(SB, p. 65, Step 4)  X  X X    

Redacción dun artigo de opinión sobre se os mozos/as reciben mellores 
consellos dos seus amigos/as ou da súa familia (WB, p. 38, ex. 3-6)  X   X    

Redacción dunha reseña dun libro que tivesen que ler para o colexio (WB, p. 67, 
ex. 6)  X   X    
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Redacción dun artigo de opinión sobre se Internet está a cambiar a maneira de 
ler da xente (WB, p. 67, ex. 6)  X   X    

Redacción dun artigo de opinión sobre se é boa idea tomar un ano sabático ao 
rematar o colexio para viaxar (WB, p. 87, Writing 4)  X   X    

CCL/CSC/CD/CSIEE PLEB 5.3 

Presentación perante a clase dos resultados dunha enquisa (SB, p. 65, Step 4)  X  X X    
Explicación dunha cita sobre a amizade de Harry Truman  
(SB, p. 55, Techno Task)  X  X X    

Práctica dun diálogo entre dous amigos/as sobre a relación dun deles/as con 
outra persoa (WB, p. 84, ex. 3)  X   X    

Conversa co compañeiro/a para falar sobre as semellanzas ou diferenzas cos 
seus amigos/as (SB, p. 55, ex. 8)  X   X    

Descrición de tres persoas, obxectos, lugares ou ideas empregando os 
pronomes relativos para que o compañeiro/a saiba de que se trata  
(SB, p. 59, Grammar in Speaking) 

 X   X    

Conversa co compañeiro/a para falar sobre as cualidades máis importantes que 
debe ter nun amigo/a (SB, p. 61, ex. 3)  X   X    

Debate sobre se os deportistas profesionais son mellores modelos a imitar cós 
famosos/as (SB, p. 68, Oral Production)  X   X    

Conversa onde se comparan dúas fotografías e se responden preguntas sobre 
estas (WB, p. 84, ex. 1)  X   X    

Debate sobre diferentes preguntas formuladas (WB, p. 84, ex. 2)  X   X    

CCL/CD/CSC/CSIEE PLEB 5.4 
PLEB 5.5 

Explicación dunha cita sobre a amizade de Harry Truman  
(SB, p. 55, Techno Task)  X X  X    

Práctica dun diálogo entre dous amigos/as sobre a relación dun deles/as con 
outra persona (WB, p. 84, ex. 3)  X   X    

CCL/CAA/CSC/CCEC/ 
CSIEE PLEB 5.7 

Páxina web de turismo en Liverpool (SB, p. 103, ex. 1-3) X   X     
Artigo de Internet en que se dan consellos aos mozos/as para saber se están ou 
non están nunha cita (WB, p. 39, ex. 2) X   X     

Comentarios duns mozos/as sobre as relacións personais e sociais  
(SB, p. 54, ex. 1) X        

Respostas duns mozos/as á pregunta dun blogueiro  
(SB, p. 63, Prepare for the Task) X   X     

Entrada de blog sobre se os/as estudantes deben seguir lendo os clásicos da 
literatura (WB, p. 67, ex. 1-5) X   X     

Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios X         
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Resultados dunha enquisa a mozos/as sobre a amizade na era da tecnoloxía 
(SB, p. 64, ex. 1-3) X         

Texto sobre programas de telerrealidade sobre vodas (SB, p. 58, ex. 1) X        
Texto sobre un novo modelo de vivenda que triunfa entre os mozos suecos/as 
(SB, p. 59, ex. 7, Critical Thinking) X     X   

Texto sobre as vantaxes de compartir vivenda (SB, p. 62, ex. 1) X     X   
Texto sobre o príncipe Harry e Meghan Markle (SB, p. 66, ex. 6) X        
Biografía sobre a xogadora de fútbol Megan Rapinoe (SB, p. 67,  
Written Comprehension) X        

Texto en que un rapaz conta como foi o seu primeiro bico (WB, p. 32, ex. 4) X        
Texto sobre se os polos opostos se atraen no amor (WB, p. 33, ex. 8) X        
Artigo sobre o sentimento de soidade na cidade de Londres  
(WB, p. 34, ex. 1) X        

Artigo sobre a tradición escocesa que consiste en que as mulleres pidan 
matrimonio aos homes nos anos bisestos (WB, p. 35, ex. 8) X        

Artigo sobre que é o amor segundo a ciencia (WB, p. 37, ex. 1-3) X        
Artigo de opinión sobre a publicación de fotos de familiares e/ou amigos en 
Internet (WB, p. 38, ex. 2 X        

Texto en que un rapaz describe a súa experiencia como fillo único  
(WB, p. 39, ex. 4) X        

Texto sobre como facer fronte ás azueiras (WB, p. 61, ex. 1) X        
Fragmento dunha novela (SB, pp. 56-57, ex. 1-8, Critical Thinking) X        

CCL/CAA/CCEC PLEB 5.8 

Charla sobre música na universidade (SB, p. 60, ex. 5-6)    X     
Vídeo sobre a literatura para a mocidade (SB, p. 57)   X X     
Vídeo sobre Liverpool (SB, p. 103, ex. 4)   X X     
Páxina web de turismo en Liverpool (SB, p. 103, ex. 1-3) X   X     
Entrada de blog sobre se os/as estudantes deben seguir a ler os clásicos da 
literatura (WB, p. 67, ex. 1-5) X   X     

Fragmento dunha novela (SB, pp. 56-57, ex. 1-8, Critical Thinking) X        
Redacción dunha reseña dun libro que tiversen que ler para o colexio (WB, p. 
67, ex. 6)  X   X    

CCL/CD/CSC/CSiEE PLEB 5.9 Explicación dunha cita sobre a amizade de Harry Truman  
(SB, p. 55, Techno Task)  X  X X    
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UNIDADE 5: It’s About Time! 

 Estándares de aprendizaxe 
avaliables e Competencias Clave Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación Elementos transversais 

Cr
ite

rio
s 

Co
nt

id
os

 

CC Estándar Actividade para avaliar CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 
B1.6 
B1.7 

B1.1 
B1.2 

CCL/CAA PLEB 1.1 

Instrucións na aula         
Instrucións gravadas para actividades    X     
Comprobación das respostas dun exercicio (SB, p. 75, ex. 4)    X X    
Comprensión de cinco frases e elixir a continuación correcta para cada unha 
(SB, p. 75, Grammar in Listening)    X     

CCL/CSC 
 PLEB 1.2 

Cinco persoas falan sobre famosos que sempre chegan tarde  
(SB, p. 71, ex. 6-7)    X     

Entrevista sobre as lagostas (WB, p. 77, Listening 5)    X     
CCL/CMCCT PLEB 1.5 Entrevista a unha astrofísica sobre as viaxes no tempo (SB, p. 76, ex. 6-7)    X     

CCL/CSC/CCEC PLEB 1.6 

Vídeo de YouTube (SB, p. 69)   X X     
Vídeo sobre o tempo (SB, p. 72)   X X     
Vídeo en que dous estudantes comparan unhas fotografías (SB, p. 77, ex. 1)   X X     
Vídeo en que se amosa un grupo de amigos/as en situacións cotiás (SB, p. 81, 
Time Out! Video: The Party)   X X     

Vídeo sobre Nova York (SB, p. 104, ex. 4)   X X     

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 
B2.6 
B2.7 

B2.1 
B2.2 

CCL/CSC/CSIEE PLEB 2.1 
PLEB 2.5 

Presentación perante a clase do informe que redactasen (SB, p. 81, Step 4)  X   X    
Práctica dun diálogo entre dous amigos/as en que un deles pide desculpas ao 
outro por chegar tarde (SB, p. 71, ex. 8)  X   X    

Conxectura sobre o que ocorre nunha fotografía  
(SB, p. 75, Grammar in Speaking)  X   X    

Conversa onde se comparan dúas fotografías e se responden preguntas sobre 
estas (SB, p. 77, ex. 3-4)  X   X    

Descrición dunha fotografía e contestación a preguntas sobre esta  
(WB, p. 85, ex. 1)  X   X    

Debate sobre diferentes preguntas formuladas (WB, p. 85, ex. 2)  X   X    
Entrevista ao compañeiro/a sobre os agasallos (WB, p. 101, ex. 3)  X   X    

CCL/CSIEE PLEB 2.2 Presentación perante a clase do informe que redactasen (SB, p. 81, Step 4)  X   X    
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CCL/CSC/CSIEE PLEB 2.3 

Práctica dun diálogo entre dous amigos/as en que un deles pide desculpas ao 
outro por chegar tarde (SB, p. 71, ex. 8)  X   X    

Conxectura sobre o que ocorre nunha fotografía  
(SB, p. 75, Grammar in Speaking)  X   X    

Conversa onde se comparan dúas fotografías e se responden preguntas sobre 
estas (SB, p. 77, ex. 3-4)  X   X    

Descrición dunha fotografía e resposta a preguntas sobre esta  
(WB, p. 85, ex. 1)  X   X    

Debate sobre diferentes preguntas formuladas (WB, p. 85, ex. 2)  X   X    
Entrevista ao compañeiro/a sobre os agasallos (WB, p. 101, ex. 3)  X   X    

CCL/CSC/CSIEE PLEB 2.6 Entrevista ao compañeiro/a sobre os agasallos (WB, p. 101, ex. 3)  X   X    

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 
B3.5 
B3.6 

B3.1 

CCL/CCEC PLEB 3.1 Liña temporal da evolución dos reloxos (SB, p. 74, ex. 3) X        

CCL/CSC PLEB 3.2 
Consellos dunha psicoterapeuta nunha páxina web (SB, p. 72, ex. 1-7, Critical 
Thinking) X        

Consellos dun consultorio online (WB, p. 45, ex. 1-4) X        
CCL PLEB 3.3 Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios X         

CCL/CSC/CCEC/CMCCT PLEB 3.6 

Texto sobre unha canción de Brian May que narra unha viaxe espacial  
(SB, p. 75, ex. 4, Critical Thinking) X        

Texto sobre os fusos horarios en que se divide a Terra (SB, p. 78, ex. 1) X        
Informe sobre a historia e evolución dos reloxos (SB, p. 80, ex. 2) X        
Artigo sobre Broadway (SB, p. 104, ex. 1-3) X        
Texto sobre a puntualidade dos trens en Rusia (WB, p. 40, ex. 1) X        
Texto sobre a importancia de organizarse á hora de estudar para un exame e 
descansar a noite antes (WB, p. 41, ex. 8) X        

Artigo sobre un dispositivo atopado entre os restos dun naufraxio preto dunha 
illa grega (WB, p. 43, ex. 8) X        

Texto sobre se sería posíbel que o mundo enteiro tivese a mesma hora  
(SB, p. 46, ex. 1) X        

Artigo sobre a illa norueguesa de Sommar que quere eliminar o tempo  
(SB, p. 47, ex. 2) X        

Artigo sobre Stonehenge (SB, p. 47, ex. 4) X        
Texto sobre a cidade con máis tráfico do mundo (WB, p. 62, ex. 1) X        
Texto sobre a transformación dos reloxos de pulso tradicionais en reloxos 
intelixentes (WB, p. 62, ex. 2) X        
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Texto sobre o racionamento do carbono para combater o cambio climático 
(WB, pp. 68-69, Reading 5) X      X  

B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 
B4.5 
B4.6 

B4.1 

CCL/CSC/CSIEE/CMCCT PLEB 4.1 
PLEB 4.2 

Redacción dun resumo dos consellos da psicoterapeuta publicados na páxina 
web (SB, p. 79, Task)  X   X    

Redacción dun informe (SB, p. 81, Step 3)  X   X    
Redacción dun resumo dos consellos do consultorio online  
(WB, p. 46, ex. 3-6)  X   X    

Redacción dun texto argumentativo sobre se os países deberían gastar todo o 
diñeiro posíbel na exploración espacial (WB, p. 88, Writing 5)  X   X    

CCL/CSC/CCEC/CSIEE PLEB 4.3 
Resposta a un cuestionario sobre a puntualidade (SB, p. 70, ex. 1)  X   X    
Resposta a unhas preguntas sobre a novela A máquina do tempo de H. G. Wells 
(SB, p. 76, Techno Task)  X  X X    

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 
B5.8 
B5.9 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

CCL/CAA/CSC/CCEC/C
MCCT PLEB 5.1 

Instrucións na aula         
Instrucións gravadas para actividades    X     
Comprobación das respostas dun exercicio (SB, p. 75, ex. 4)    X X    
Comprensión de cinco frases e elixir a continuación correcta para cada unha 
(SB, p. 75, Grammar in Listening)    X     

Cinco persoas falan sobre famosos que sempre chegan tarde  
(SB, p. 71, ex. 6-7)    X     

Entrevista sobre as lagostas (WB, p. 77, Listening 5)    X     
Entrevista a unha astrofísica sobre as viaxes no tempo (SB, p. 76, ex. 6-7)    X     
Vídeo de YouTube (SB, p. 69)   X X     
Vídeo sobre o tempo (SB, p. 72)   X X     
Vídeo en que dous estudantes comparan unhas fotografías (SB, p. 77, ex. 1)   X X     
Vídeo en que se amosa un grupo de amigos/as en situacións cotiás (SB, p. 81, 
Time Out! Video: The Party)   X X     

Vídeo sobre Nova York (SB, p. 104, ex. 4)   X X     

CCL/CSC/CECC/CSIEE/ 
CMCCT 

PLEB 5.2 
PLEB 5.6 

Presentación perante a clase do informe que redactasen (SB, p. 81, Step 4)  X   X    
Práctica dun diálogo entre dous amigos/as en que un deles pide desculpas ao 
outro por chegar tarde (SB, p. 71, ex. 8)  X   X    

Conxectura sobre o que ocorre nunha fotografía  
(SB, p. 75, Grammar in Speaking)  X   X    

Conversa onde se comparan dúas fotografías e se responden preguntas sobre 
estas (SB, p. 77, ex. 3-4)  X   X    
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Descripción dunha fotografía e resposta a preguntas sobre esta  
(WB, p. 85, ex. 1)  X   X    

Debate sobre diferentes preguntas formuladas (WB, p. 85, ex. 2)  X   X    
Entrevista ao compañeiro/a sobre os agasallos (WB, p. 101, ex. 3)  X   X    
Redacción dun resumo dos consellos da psicoterapeuta publicados na páxina 
web (SB, p. 79, Task)  X   X    

Redacción dun informe (SB, p. 81, Step 3)  X   X    
Redacción dun resumo dos consellos do consultorio online  
(WB, p. 46, ex. 3-6)  X   X    

Redacción dun texto argumentativo sobre se os países deberían gastar todo o 
diñeiro posibel na exploración espacial (WB, p. 88, Writing 5)  X   X    

Resposta a un cuestionario sobre a puntualidade (SB, p. 70, ex. 1)  X   X    
Resposta a unhas preguntas sobre a novela A máquina do tempo de H. G. Wells 
(SB, p. 76, Techno Task)  X  X X    

CCL/CSC/CSIEE PLEB 5.3 

Presentación perante a clase do informe que redactasen (SB, p. 81, Step 4)  X   X    
Práctica dun diálogo entre dous amigos/as en que un deles pide desculpas ao 
outro por chegar tarde (SB, p. 71, ex. 8)  X   X    

Conxectura sobre o que ocorre nunha fotografía  
(SB, p. 75, Grammar in Speaking)  X   X    

Conversa onde se comparan dúas fotografías e se responden preguntas sobre 
estas (SB, p. 77, ex. 3-4)  X   X    

Descrición dunha fotografía e resposta a preguntas sobre esta  
(WB, p. 85, ex. 1)  X   X    

Debate sobre diferentes preguntas formuladas (WB, p. 85, ex. 2)  X   X    
Entrevista ao compañeiro/a sobre os agasallos (WB, p. 101, ex. 3)  X   X    

CCL/CSC/CCEC/CMCCT PLEB 5.7 

Liña temporal da evolución dos reloxos (SB, p. 74, ex. 3) X        
Consellos dunha psicoterapeuta nunha páxina web (SB, p. 72, ex. 1-7, Critical 
Thinking) X        

Consellos dun consultorio online (WB, p. 45, ex. 1-4) X        
Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios X         
Texto sobre unha canción de Brian May que narra unha viaxe espacial  
(SB, p. 75, ex. 4, Critical Thinking) X        

Texto sobre os fusos horarios en que se divide a Terra (SB, p. 78, ex. 1) X        
Informe sobre a historia e evolución dos reloxos (SB, p. 80, ex. 2) X        
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Artigo sobre Broadway (SB, p. 104, ex. 1-3) X        
Texto sobre a puntualidade dos trens en Rusia (WB, p. 40, ex. 1) X        
Texto sobre a importancia de organizarse á hora de estudar para un exame e 
descansar a noite antes (WB, p. 41, ex. 8) X        

Artigo sobre un dispositivo atopado entre os restos dun naufraxio preto dunha 
illa grega (WB, p. 43, ex. 8) X        

Texto sobre se sería posíbel que o mundo enteiro tivese a mesma hora  
(SB, p. 46, ex. 1) X        

Artigo sobre a illa norueguesa de Sommar que quere eliminar o tempo  
(SB, p. 47, ex. 2) X        

Artigo sobre Stonehenge (SB, p. 47, ex. 4) X        
Texto sobre a cidade con máis tráfico do mundo (WB, p. 62, ex. 1) X        
Texto sobre a transformación dos reloxos de pulso tradicionais en reloxos 
intelixentes (WB, p. 62, ex. 2) X        

Texto sobre o racionamento do carbono para combater o cambio climático 
(WB, pp. 68-69, Reading 5) X      X  

Liña temporal da evolución dos reloxos (SB, p. 74, ex. 3) X        

CCL/CCEC/CSIEE PLEB 5.8 

Vídeo sobre Nova York (SB, p. 104, ex. 4)   X X     

Liña temporal da evolución dos reloxos (SB, p. 74, ex. 3) X        

Informe sobre a historia e evolución dos reloxos (SB, p. 80, ex. 2) X        
Artigo sobre Broadway (SB, p. 104, ex. 1-3) X        
Artigo sobre Stonehenge (SB, p. 47, ex. 4) X        
Resposta a unhas preguntas sobre a novela A máquina do tempo de H. G. Wells 
(SB, p. 76, Techno Task)  X  X X    

CCL/CCEC/CSIEE PLEB 5.9 
Resposta a unhas preguntas sobre a novela A máquina do tempo de H. G. Wells 
(SB, p. 76, Techno Task)  X  X X    
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UNIDADE 6: JUST THE JOB 

 Estándares de aprendizaxe 
avaliables e Competencias Clave Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación Elementos transversais 

Cr
ite

rio
s 

Co
nt

id
os

 

CC Estándar Actividade para avaliar CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 
B1.6 
B1.7 

B1.1 
B1.2 

CCL/CAA/CSIEE PLEB 1.1 

Instrucións na aula         
Instrucións gravadas para actividades    X     
Comprobación das respostas dun exercicio (SB, p. 89, ex. 6; p. 90, ex. 1)    X X    
Instruciós para crear un diario persoal ou bullet journal  
(SB, p. 98, Oral Compehension)    X X    

CCL/CSC PLEB 1.2 
Escoita de seis persoas a falar para reproducir o que dixeron empregando o 
estilo indirecto (SB, p. 89, Grammar in Listening)    X     

Conversas en seis situacións distintas (SB, p. 90, ex. 5)    X     

CCL/CSC/CCEC PLEB 1.6 

Vídeo de YouTube (SB, p. 83)   X X     
Programa de radio en que varias persoas falan sobre as súas profesións  
(SB, p. 85, ex. 6-8)    X     

Vídeo sobre o mercado laboral (SB, p. 87)   X X     
Vídeo en que se amosa unha entrevista de traballo (SB, p. 91, ex. 3)   X X     
Vídeo en que se amosa un grupo de amigos/as en situacións cotiás (SB, p. 95, 
Time Out! Video: Helping Jack)   X X     

Vídeo sobre Auckland (SB, p. 105, ex. 4)   X X     
Entrevista sobre un caso xudicial nun programa (WB, 78, Listening 6)   X X     

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 
B2.6 
B2.7 

B2.1 
B2.2 

CCL/CSC/CD/CSIEE/ 
CMCCT 

PLEB 2.1 
PLEB 2.5 

Presentación perante a clase das respostas do compañeiro/a a unhas 
preguntas empregando o estilo indirecto (SB, p. 89, Grammar in Speaking)  X   X    

Presentación perante a clase do seu currículum vítae (SB, p. 95, Step 4)  X   X    
Práctica dunha entrevista de traballo co compañeiro/a (SB, p. 91, ex. 4)  X   X    
Conversa entre un estudante e o secretario/a dun centro cívico  
(SB, p. 98, Oral Production)  X   X    

Conversa co compañeiro/a sobre o traballo dos seus soños  
(SB, p. 85, ex. 9)  X   X    

Gravación de voz en que describan o traballo dos seus soños e expliquen en 
que consiste e por que é o que lles gustaría facer (SB, p. 85, Techno Task)  X  X X    
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Conversa onde se comparan dúas fotografías e se responden preguntas sobre 
estas (WB, p. 86, ex. 1)  X   X    

Debate sobre diferentes preguntas formuladas (WB, p. 86, ex. 2  X   X    
Debate sobre distintas accións para salvar un parque da destrución para elixir o 
que lle guste máis ao alumno/a (WB, p. 86, ex. 3)  X   X X   

CCL/CSC/CD/CSIEE PLEB 2.2 

Gravación de voz en que describan o traballo dos seus soños e expliquen en 
que consiste e por que é o que lles gustaría facer (SB, p. 85, Techno Task)  X  X X    

Presentación perante a clase das respostas do compañeiro/a a unhas 
preguntas empregando o estilo indirecto (SB, p. 89, Grammar in Speaking)  X   X    

Presentación perante a clase do seu currículum vítae (SB, p. 95, Step 4)  X   X    

CCL/CSC/CSIEE/CMCCT PLEB 2.3 

Conversa co compañeiro/a sobre o traballo dos seus soños  
(SB, p. 85, ex. 9)  X   X    

Conversa onde se comparan dúas fotografías e se responden preguntas sobre 
estas (WB, p. 86, ex. 1)  X   X    

Debate sobre diferentes preguntas formuladas (WB, p. 86, ex. 2)  X   X    
Debate sobre distintas accións para salvar un parque da destrución para elixir o 
que lle guste máis ao alumno/a (WB, p. 86, ex. 3)  X   X    

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 
B3.5 
B3.6 

B3.1 

CCL/CSC PLEB 3.1 
Diapositivas dunha presentación dun evento sobre orientación pofesional (SB, 
p. 84, ex. 1) X        

Ofertas de emprego (SB, p. 92, ex. 1; p. 93, ex. 5) X        

CCL/CSC/CCEC PLEB 3.2 

Comentarios nun foro sobre o hábito dalgunhas persoas de pospor as 
actividades importantes para dedicar o tempo a tarefas menos relevantes  
(SB, p. 97, Written Comprehension) 

X        

Entrada de blog sobre unha viaxe a Auckland (SB, p. 105, ex. 1-3) X   X     
Entrada de blog sobre as actuacións en directo dun grupo  
(WB, p. 70, ex. 1-5) X   X     

CCL PLEB 3.3 Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios X         

CCL/CSC PLEB 3.4 
Correo electrónico para solicitar un emprego (SB, pp. 92-93, ex. 1-3) X   X     
Currículum vítae (SB, p. 94, ex. 2-3) X         

CCL/CAA/CSC PLEB 3.6 

Artigo sobre as novas modalidades de contratación laboral  
(SB, pp. 86-87, ex. 1-7, Critical Thinking) X        

Texto sobre o uso de dispositivos por parte dalgunhas empresas para controlar 
os seus empregados/as (SB, p. 89, ex. 6, Critical Thinking) X        

Texto sobre un portal de busca de emprego (SB, p. 96, ex. 6) X        
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Texto sobre as profesións que non están ameazadas polos avances 
tecnolóxicos (WB, p. 49, ex. 8) X        

Artigo sobre o peche dun negocio (WB, p. 50, ex. 4) X        
Artigo sobre as salas de descanso dalgunhas empresas para os seus 
empregados/as (WB, p. 51, ex. 8) X        

Artigo sobre empregos ben remunerados (WB, p. 53, ex. 1-3) X        
Artigo sobre a adaptación do currículum vítae a cada oferta de emprego no 
futuro (WB, p. 55 ex. 3) X        

Texto sobre a profesión de detective privado (WB, p. 63, ex. 1) X        

B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 
B4.5 
B4.6 

B4.1 

CCL/CSC/CSIEE PLEB 4.1 
PLEB 4.2 

Redacción dun artigo de opinión sobre se os nenos/as deberían aprender a 
tocar cando menos un instrumento musical (WB, p. 70, ex. 6)  X   X    

Redacción dun texto argumentativo sobre as vantaxes e desvantaxes de ir ver 
unha actuación en directo (WB, p. 70, ex. 6)  X   X    

CCL/CSC/CD/CSIEE PLEB 4.4 
Redacción dunha carta ou un correo electrónico para solicitar un emprego  
(SB, p. 93, Task; WB, p. 54, ex. 3-5)  X  X X    

Redacción dun currículum vítae (SB, p. 95, Step 3)  X   X    

CCL/CSC/CSIEE PLEB 4.6 
Redacción dun comentario expresando a súa opinión e describindo a súa 
reacción diante dun aviso publicado na páxina web do colexio (SB, p. 98, 
Written Production) 

 X   X    

CCL/CSC/CD/CSIEE PLEB 4.8 Redacción dun correo electrónico formal para solicitar máis información sobre 
unha enquisa (WB, p. 88, Writing 6)  X  X X    

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 
B5.8 
B5.9 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

CCL/CAA/CSC/CCEC/ 
CSIIE PLEB 5.1 

Instrucións na aula         
Instrucións gravadas para actividades    X     
Comprobación das respostas dun exercicio (SB, p. 89, ex. 6; p. 90, ex. 1)    X X    
Instrucións para crear un diario persoal ou bullet journal  
(SB, p. 98, Oral Compehension)    X X    

Escoita de seis persoas a falar para reproducir o que dixeron empregando o 
estilo indirecto (SB, p. 89, Grammar in Listening)    X     

Conversas en seis situacións distintas (SB, p. 90, ex. 5)    X     
Vídeo de YouTube (SB, p. 83)   X X     
Programa de radio en que varias persoas falan sobre as súas profesións  
(SB, p. 85, ex. 6-8)    X     

Vídeo sobre o mercado laboral (SB, p. 87)   X X     
Vídeo en que se amosa unha entrevista de traballo (SB, p. 91, ex. 3)   X X     
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Vídeo en que se amosa un grupo de amigos/as en situacións cotiás (SB, p. 95, 
Time Out! Video: Helping Jack)   X X     

Vídeo sobre Auckland (SB, p. 105, ex. 4)   X X     
Entrevista sobre un caso xudicial nun programa (WB, 78, Listening 6)   X X     

CCL/CSC/CD/CSIEE/ 
CMCCT 

PLEB 5.2 
PLEB 5.6 

Presentación perante a clase das respostas do compañeiro/a a unhas 
preguntas empregando o estilo indirecto (SB, p. 89, Grammar in Speaking)  X   X    

Presentación perante a clase do seu currículum vítae (SB, p. 95, Step 4)  X   X    
Práctica dunha entrevista de traballo co compañeiro/a (SB, p. 91, ex. 4)  X   X    
Conversa entre un estudante e o secretario/a dun centro cívico  
(SB, p. 98, Oral Production)  X   X    

Conversa co compañeiro/a sobre o traballo dos seus soños  
(SB, p. 85, ex. 9)  X   X    

Gravación de voz en que describan o traballo dos seus soños e expliquen en 
que consiste e por que e o que lles gustaría facer (SB, p. 85, Techno Task)  X  X X    

Conversa onde se comparan dúas fotografías e se responden preguntas sobre 
estas (WB, p. 86, ex. 1)  X   X    

Debate sobre diferentes preguntas formuladas (WB, p. 86, ex. 2  X   X    
Debate sobre distintas accións para salvar un parque da destrución para elixir o 
que lle guste máis ao alumno/a (WB, p. 86, ex. 3)  X   X X   

Redacción dun artigo de opinión sobre se os nenos/as deberían aprender a 
tocar cando menos un instrumento musical (WB, p. 70, ex. 6)  X   X    

Redacción dun texto argumentativo sobre as vantaxes e desvantaxes de ir ver 
unha actuación en directo (WB, p. 70, ex. 6)  X   X    

Redacción dunha carta ou un correo electrónico para solicitar un emprego  
(SB, p. 93, Task; WB, p. 54, ex. 3-5)  X  X X    

Redacción dun currículum vítae (SB, p. 95, Step 3)  X   X    
Redacción dun comentario expresando a súa opinión e describindo a súa 
reacción diante dun aviso publicado na páxina web do colexio (SB, p. 98, 
Written Production) 

 X   X    

Redacción dun correo electrónico formal para solicitar máis información sobre 
unha enquisa (WB, p. 88, Writing 6)  X  X X    

CCL/CSC/CD/CSIEE/CM
CCT PLEB 5.3 

Presentación perante a clase das respostas do compañeiro/a a unhas 
preguntas empregando o estilo indirecto (SB, p. 89, Grammar in Speaking)  X   X    

Presentación perante a clase do seu currículum vítae (SB, p. 95, Step 4)  X   X    
Práctica dunha entrevista de traballo co compañeiro/a (SB, p. 91, ex. 4)  X   X    
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Conversa entre un estudante e o secretario/a dun centro cívico  
(SB, p. 98, Oral Production)  X   X    

Conversa co compañeiro/a sobre o traballo dos seus soños  
(SB, p. 85, ex. 9)   X   X    

Gravación de voz en que describan o traballo dos seus soños e expliquen en 
que consiste e por que é o que lles gustaría facer (SB, p. 85, Techno Task)  X  X X    

Conversa onde se comparan dúas fotografías e se responden preguntas sobre 
estas (WB, p. 86, ex. 1)  X   X    

Debate sobre diferentes preguntas formuladas (WB, p. 86, ex. 2  X   X    
Debate sobre distintas accións para salvar un parque da destrución para elixir o 
que lle guste máis ao alumno/a (WB, p. 86, ex. 3)  X   X X   

CCL/CSC/CSIEE PLEB 5.4 
PLEB 5.5 

Práctica dunha entrevista de traballo co compañeiro/a (SB, p. 91, ex. 4)  X   X    
Conversa entre un estudante e o secretario/a dun centro cívico (SB, p. 98, Oral 
Production)  X   X    

CCL/CAA/CSC/CCEC PLEB 5.7 

Diapositivas dunha presentación dun evento sobre orientación profesional (SB, 
p. 84, ex. 1) X        

Ofertas de emprego (SB, p. 92, ex. 1; p. 93, ex. 5) X        
Comentarios nun foro sobre o hábito dalgunhas persoas de pospor as 
actividades importantes para dedicar o tempo a tarefas menos relevantes  
(SB, p. 97, Written Comprehension) 

X        

Entrada de blog sobre unha viaxe a Auckland (SB, p. 105, ex. 1-3) X   X     
Entrada de blog sobre as actuacións en directo dun grupo  
(WB, p. 70, ex. 1-5) X   X     

Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios X         
Correo electrónico para solicitar un emprego (SB, pp. 92-93, ex. 1-3) X   X     
Currículum vítae (SB, p. 94, ex. 2-3) X         
Artigo sobre as novas modalidades de contratación laboral  
(SB, pp. 86-87, ex. 1-7, Critical Thinking) X        

Texto sobre o uso de dispositivos por parte dalgunhas empresas para controlar 
os seus empregados/as (SB, p. 89, ex. 6, Critical Thinking) X        

Texto sobre un portal de busca de emprego (SB, p. 96, ex. 6) X        
Texto sobre as profesións que non están ameazadas polos avances 
tecnolóxicos (WB, p. 49, ex. 8) X        

Artigo sobre o peche dun negocio (WB, p. 50, ex. 4) X        
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Artigo sobre as salas de descanso dalgunhas empresas para os seus 
empregados/as (WB, p. 51, ex. 8) X        

Artigo sobre empregos ben remunerados (WB, p. 53, ex. 1-3) X        
Artigo sobre a adaptación do currículum vítae a cada oferta de emprego no 
futuro (WB, p. 55 ex. 3) X        

Texto sobre a profesión de detective privado (WB, p. 63, ex. 1) X        

CCL/CCEC PLEB 5.8 

Vídeo sobre Auckland (SB, p. 105, ex. 4)   X X     
Entrada de blog sobre unha viaxe a Auckland (SB, p. 105, ex. 1-3) X   X     
Entrada de blog sobre as actuacións en directo dun grupo  
(WB, p. 70, ex. 1-5) X   X     

CCL/CSC/CD PLEB 5.9 Gravación de voz en que describan o traballo dos seus soños e expliquen en 
que consiste e por que é o que lles gustaría facer (SB, p. 85, Techno Task)  X  X X    

Lenda dos elementos transversais: CL: Comprensión lectora; EOE: Expresión oral e escrita; CA: Comunicación audiovisual; TIC: Tecnoloxías da información e a 
comunicación; EM: Emprendemento; EC: Educación cívica; PV: Prevención da violencia; SV: Seguridade viaria. 

Lenda das competencias clave: CCL: Comunicación lingüística; CAA: Competencia aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; CCEC: Competencia en 
conciencia e expresións culturais; CD: Competencia Dixital; CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

 

B. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 
En vías de adquisición Adquirido Avanzado 
PLEB1.1. Nas actividades de aula, reflexiona con 
dificultade sobre o seu proceso de compresión, 
axustándoo e mellorándoo se é o caso, sacando 
conclusións sobre a actitude do falante e sobre o 
contido, baseándose na entoación e na velocidade da 
fala; deducindo intencións a partir do volume da voz 
do falante; facendo anticipacións do que segue 
(palabra, frase, resposta, etc.), e intuíndo o que non 

PLEB1.1. Nas actividades de aula, reflexiona sobre o 
seu proceso de compresión, axustándoo e 
mellorándoo se é o caso, sacando conclusións sobre 
a actitude do falante e sobre o contido, baseándose 
na entoación e na velocidade da fala; deducindo 
intencións a partir do volume da voz do falante; 
facendo anticipacións do que segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e intuíndo o que non se comprende e 

PLEB1.1. Nas actividades de aula, reflexiona 
habitualmente sobre o seu proceso de compresión, 
axustándoo e mellorándoo se é o caso, sacando 
conclusións sobre a actitude do falante e sobre o 
contido, baseándose na entoación e na velocidade da 
fala; deducindo intencións a partir do volume da voz 
do falante; facendo anticipacións do que segue 
(palabra, frase, resposta, etc.), e intuíndo o que non 
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se comprende e o que non se coñece mediante os 
propios coñecementos e as propias experiencias. 

o que non se coñece mediante os propios 
coñecementos e as propias experiencias. 

se comprende e o que non se coñece mediante os 
propios coñecementos e as propias experiencias. 

PLEB1.2. Comprende con dificultade instrucións 
técnicas, dadas cara a cara ou por outros medios, 
relativas á realización de actividades e normas de 
seguridade no ámbito persoal (por exemplo, nunha 
instalación deportiva), público (por exemplo, nunha 
situación de emerxencia), educativo ou ocupacional 
(por exemplo, unha visita guiada a unha pinacoteca, 
ou sobre o uso de máquinas, dispositivos electrónicos 
ou programas informáticos). 

PLEB1.2. Comprende instrucións técnicas, dadas 
cara a cara ou por outros medios, relativas á 
realización de actividades e normas de seguridade no 
ámbito persoal (por exemplo, nunha instalación 
deportiva), público (por exemplo, nunha situación de 
emerxencia), educativo ou ocupacional (por 
exemplo, unha visita guiada a unha pinacoteca, ou 
sobre o uso de máquinas, dispositivos electrónicos 
ou programas informáticos). 

PLEB1.2. Comprende habitualmente instrucións 
técnicas, dadas cara a cara ou por outros medios, 
relativas á realización de actividades e normas de 
seguridade no ámbito persoal (por exemplo, nunha 
instalación deportiva), público (por exemplo, nunha 
situación de emerxencia), educativo ou ocupacional 
(por exemplo, unha visita guiada a unha pinacoteca, 
ou sobre o uso de máquinas, dispositivos electrónicos 
ou programas informáticos). 

PLEB1.3. Comprende, con dificultade nunha conversa 
formal na que participa, no ámbito educativo ou 
ocupacional, información detallada e puntos de vista 
e opinións sobre temas da súa especialidade e 
relativos a actividades e procedementos cotiáns e 
menos habituais, sempre que poida expor preguntas 
para comprobar que comprendeu o que o 
interlocutor quixo dicir e conseguir aclaracións sobre 
algúns detalles. 

PLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal na que 
participa, no ámbito educativo ou ocupacional, 
información detallada e puntos de vista e opinións 
sobre temas da súa especialidade e relativos a 
actividades e procedementos cotiáns e menos 
habituais, sempre que poida expor preguntas para 
comprobar que comprendeu o que o interlocutor 
quixo dicir e conseguir aclaracións sobre algúns 
detalles. 

PLEB1.3. Comprende, habitualmente nunha conversa 
formal na que participa, no ámbito educativo ou 
ocupacional, información detallada e puntos de vista 
e opinións sobre temas da súa especialidade e 
relativos a actividades e procedementos cotiáns e 
menos habituais, sempre que poida expor preguntas 
para comprobar que comprendeu o que o interlocutor 
quixo dicir e conseguir aclaracións sobre algúns 
detalles. 

PLEB1.5. Comprende con moita dificultade os puntos 
principais e detalles relevantes na maioría de 
programas de radio e televisión relativos a temas de 
interesepersoal ou da súa especialidade (por exemplo, 
entrevistas, documentais, series e películas), cando se 
articulan de forma relativamente lenta e cunha 
pronuncia clara e estándar, e que traten temas 
coñecidos ou do seu interese. 

PLEB1.5. Comprende os puntos principais e detalles 
relevantes na maioría de programas de radio e 
televisión relativos a temas de interesepersoal ou da 
súa especialidade (por exemplo, entrevistas, 
documentais, series e películas), cando se articulan 
de forma relativamente lenta e cunha pronuncia clara 
e estándar, e que traten temas coñecidos ou do seu 
interese. 

PLEB1.5. Comprende habitualmente os puntos 
principais e detalles relevantes na maioría de 
programas de radio e televisión relativos a temas de 
interesepersoal ou da súa especialidade (por exemplo, 
entrevistas, documentais, series e películas), cando 
se articulan de forma relativamente lenta e cunha 
pronuncia clara e estándar, e que traten temas 
coñecidos ou do seu interese. 

PLEB1.6. Identifica con moita dificultade os puntos 
principais e detalles relevantes dunha conversa 
formal ou informal de certa duración entre dúas ou 
máis persoas interlocutoras, que se produce ao seu ao 
redor, sempre que as condicións acústicas sexan 
boas, o discurso estea estruturado e non se faga un 

PLEB1.6. Identifica os puntos principais e detalles 
relevantes dunha conversa formal ou informal de 
certa duración entre dúas ou máis persoas 
interlocutoras, que se produce ao seu ao redor, 
sempre que as condicións acústicas sexan boas, o 
discurso estea estruturado e non se faga un uso moi 

PLEB1.6. Identifica habitualmente os puntos 
principais e detalles relevantes dunha conversa 
formal ou informal de certa duración entre dúas ou 
máis persoas interlocutoras, que se produce ao seu 
ao redor, sempre que as condicións acústicas sexan 
boas, o discurso estea estruturado e non se faga un 
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uso moi idiomático da lingua. idiomático da lingua. uso moi idiomático da lingua. 

PLEB1.7. Identifica con moita dificultade os puntos 
principais e detalles relevantes dunha conversa 
formal ou informal de certa duración entre dúas ou 
máis persoas interlocutoras, que se produce ao seu ao 
redor, sempre que as condicións acústicas sexan boas, 
o discurso estea estruturado e non se faga un uso 
moi idiomático da lingua. 

PLEB1.7. Identifica os puntos principais e detalles 
relevantes dunha conversa formal ou informal de 
certa duración entre dúas ou máis persoas 
interlocutoras, que se produce ao seu ao redor, 
sempre que as condicións acústicas sexan boas, o 
discurso estea estruturado e non se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

PLEB1.7. Identifica habitualmente os puntos 
principais e detalles relevantes dunha conversa 
formal ou informal de certa duración entre dúas ou 
máis persoas interlocutoras, que se produce ao seu 
ao redor, sempre que as condicións acústicas sexan 
boas, o discurso estea estruturado e non se faga un 
uso moi idiomático da lingua. 

PLEB1.8. Comprende, con moita dificultade nunha 
conversa informal ou nunha discusión na que 
participa, tanto de viva voz como por medios técnicos, 
información específica relevante sobre temas xerais 
ou do seu interese, e capta sentimentos como a 
sorpresa, o interese ou a indiferenza, sempre que as 
persoas interlocutoraseviten un uso moi idiomático 
da lingua e se non haxa interferencias acústicas. 

PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal ou 
nunha discusión na que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica 
relevante sobre temas xerais ou do seu interese, e 
capta sentimentos como a sorpresa, o interese ou a 
indiferenza, sempre que as persoas 
interlocutoraseviten un uso moi idiomático da lingua 
e se non haxa interferencias acústicas. 

PLEB1.8. Comprende, habitualmente nunha conversa 
informal ou nunha discusión na que participa, tanto 
de viva voz como por medios técnicos, información 
específica relevante sobre temas xerais ou do seu 
interese, e capta sentimentos como a sorpresa, o 
interese ou a indiferenza, sempre que as persoas 
interlocutoraseviten un uso moi idiomático da lingua 
e se non haxa interferencias acústicas. 

PLEB1.9. Entende, con moita dificultade en 
transaccións e xestións cotiás e menos habituais, a 
exposición dun problema ou a solicitude de 
información respecto desta (por exemplo, no caso 
dunha reclamación), sempre que poida pedir 
confirmación sobre algúns detalles. 

PLEB1.9. Entende, en transaccións e xestións cotiás e 
menos habituais, a exposición dun problema ou a 
solicitude de información respecto desta (por 
exemplo, no caso dunha reclamación), sempre que 
poida pedir confirmación sobre algúns detalles. 

PLEB1.9. Entende, habitualmente en transaccións e 
xestións cotiás e menos habituais, a exposición dun 
problema ou a solicitude de información respecto 
desta (por exemplo, no caso dunha reclamación), 
sempre que poida pedir confirmación sobre algúns 
detalles. 
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Bloque 2: Produción de textos orais 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 
En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
PLEB2.1. Diferencia con dificultade 
adecuadamente a produción do texto 
oral espontáneo (sintaxe limitada, 
estratexias de compensación, 
negociación do significado co 
interlocutor, etc.) do planificado, e 
considera as características que este 
comparte coa lingua escrita 
(planificación, redundancia 
informativa, elementos de cohesión, 
etc.). 

PLEB2.1. Diferencia adecuadamente a 
produción do texto oral espontáneo 
(sintaxe limitada, estratexias de 
compensación, negociación do 
significado co interlocutor, etc.) do 
planificado, e considera as 
características que este comparte coa 
lingua escrita (planificación, 
redundancia informativa, elementos de 
cohesión, etc.). 

PLEB2.1. Diferencia habitualmente 
adecuadamente a produción do texto 
oral espontáneo (sintaxe limitada, 
estratexias de compensación, 
negociación do significado co 
interlocutor, etc.) do planificado, e 
considera as características que este 
comparte coa lingua escrita 
(planificación, redundancia 
informativa, elementos de cohesión, 
etc.). 

PLEB2.1. Diferencia adecuadamente 
sempre sen dificultade a produción do 
texto oral espontáneo (sintaxe limitada, 
estratexias de compensación, 
negociación do significado co 
interlocutor, etc.) do planificado, e 
considera as características que este 
comparte coa lingua escrita 
(planificación, redundancia informativa, 
elementos de cohesión, etc.). 

PLEB2.2. Fai con dificultade 
presentacións de certa duración sobre 
temas do seu interese educativo ou 
relacionados coa súa especialidade (por 
exemplo, o desenvolvemento dun 
experimento científico, ou unha análise 
de aspectos históricos, sociais ou 
económicos), cunha estrutura clara que 
axuda os oíntes a fixárense nos 
aspectos máis importantes, e 
demostrando seguridade á hora de 
contestar preguntas do auditorio 
formuladas con claridade e a 
velocidade normal. 

PLEB2.2. Fai presentacións de certa 
duración sobre temas do seu interese 
educativo ou relacionados coa súa 
especialidade (por exemplo, o 
desenvolvemento dun experimento 
científico, ou unha análise de aspectos 
históricos, sociais ou económicos), 
cunha estrutura clara que axuda os 
oíntes a fixárense nos aspectos máis 
importantes, e demostrando 
seguridade á hora de contestar 
preguntas do auditorio formuladas con 
claridade e a velocidade normal. 

PLEB2.2. Fai habitualmente 
presentacións de certa duración sobre 
temas do seu interese educativo ou 
relacionados coa súa especialidade (por 
exemplo, o desenvolvemento dun 
experimento científico, ou unha análise 
de aspectos históricos, sociais ou 
económicos), cunha estrutura clara que 
axuda os oíntes a fixárense nos 
aspectos máis importantes, e 
demostrando seguridade á hora de 
contestar preguntas do auditorio 
formuladas con claridade e a 
velocidade normal. 

PLEB2.2. Fai presentacións de certa 
duración sempre sen dificultade sobre 
temas do seu interese educativo ou 
relacionados coa súa especialidade (por 
exemplo, o desenvolvemento dun 
experimento científico, ou unha análise 
de aspectos históricos, sociais ou 
económicos), cunha estrutura clara que 
axuda os oíntes a fixárense nos aspectos 
máis importantes, e demostrando 
seguridade á hora de contestar 
preguntas do auditorio formuladas con 
claridade e a velocidade normal. 
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PLEB2.3. Participa con con dificultade 
en conversas informais cara a cara ou 
por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que describe con detalle 
feitos, experiencias, sentimentos e 
reaccións, soños, esperanzas e 
ambicións, e responde 
adecuadamente aos sentimentos que 
expresan os seus interlocutores; 
describe con detalle experiencias 
persoais e as súas reaccións ante elas; 
expresa con convicción crenzas, 
acordos e desacordos, e explica e 
xustifica de maneira persuasiva as 
súas opinións e proxectos. 

PLEB2.3. Participa con soltura en 
conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que describe con detalle 
feitos, experiencias, sentimentos e 
reaccións, soños, esperanzas e 
ambicións, e responde 
adecuadamente aos sentimentos que 
expresan os seus interlocutores; 
describe con detalle experiencias 
persoais e as súas reaccións ante elas; 
expresa con convicción crenzas, 
acordos e desacordos, e explica e 
xustifica de maneira persuasiva as 
súas opinións e proxectos. 

PLEB2.3. Participa habitualmente con 
soltura en conversas informais cara a 
cara ou por teléfono, ou por outros 
medios técnicos, nas que describe con 
detalle feitos, experiencias, 
sentimentos e reaccións, soños, 
esperanzas e ambicións, e responde 
adecuadamente aos sentimentos que 
expresan os seus interlocutores; 
describe con detalle experiencias 
persoais e as súas reaccións ante elas; 
expresa con convicción crenzas, 
acordos e desacordos, e explica e 
xustifica de maneira persuasiva as 
súas opinións e proxectos. 

PLEB2.3. Participa con soltura sempre 
sen dificultade en conversas informais 
cara a cara ou por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, nas que 
describe con detalle feitos, 
experiencias, sentimentos e reaccións, 
soños, esperanzas e ambicións, e 
responde adecuadamente aos 
sentimentos que expresan os seus 
interlocutores; describe con detalle 
experiencias persoais e as súas 
reaccións ante elas; expresa con 
convicción crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e xustifica de 
maneira persuasiva as súas opinións e 
proxectos. 

PLEB 2.4. Toma parte con dificultade 
en conversas formais, entrevistas, 
reunións e debates de carácter 
educativo ou ocupacional, achegando 
e pedindo información relevante e 
detallada sobre aspectos concretos e 
abstractos de temas cotiáns e menos 
habituais nestes contextos; 
explicando os motivos dun problema 
complexo e pedindo e dando 
instrucións ou suxestións para 
resolvelo; desenvolvendo argumentos 
de forma comprensible e convincente 
e comentando as contribucións dos 
interlocutores; opinando e facendo 
propostas xustificadas sobre futuras 
actuacións. 

PLEB 2.4. Toma parte adecuadamente 
en conversas formais, entrevistas, 
reunións e debates de carácter 
educativo ou ocupacional, achegando 
e pedindo información relevante e 
detallada sobre aspectos concretos e 
abstractos de temas cotiáns e menos 
habituais nestes contextos; 
explicando os motivos dun problema 
complexo e pedindo e dando 
instrucións ou suxestións para 
resolvelo; desenvolvendo argumentos 
de forma comprensible e convincente 
e comentando as contribucións dos 
interlocutores; opinando e facendo 
propostas xustificadas sobre futuras 
actuacións. 

PLEB 2.4. Toma parte habitualmente 
adecuadamente en conversas formais, 
entrevistas, reunións e debates de 
carácter educativo ou ocupacional, 
achegando e pedindo información 
relevante e detallada sobre aspectos 
concretos e abstractos de temas 
cotiáns e menos habituais nestes 
contextos; explicando os motivos dun 
problema complexo e pedindo e 
dando instrucións ou suxestións para 
resolvelo; desenvolvendo argumentos 
de forma comprensible e convincente 
e comentando as contribucións dos 
interlocutores; opinando e facendo 
propostas xustificadas sobre futuras 
actuacións. 

PLEB 2.4. Toma parte adecuadamente 
sempre sen dificultade en conversas 
formais, entrevistas, reunións e 
debates de carácter educativo ou 
ocupacional, achegando e pedindo 
información relevante e detallada 
sobre aspectos concretos e abstractos 
de temas cotiáns e menos habituais 
nestes contextos; explicando os 
motivos dun problema complexo e 
pedindo e dando instrucións ou 
suxestións para resolvelo; 
desenvolvendo argumentos de forma 
comprensible e convincente e 
comentando as contribucións dos 
interlocutores; opinando e facendo 
propostas xustificadas sobre futuras 
actuacións. 
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PLEB2.5. Participa con dificultade na 
interacción verificando a comprensión 
propia e das demais persoas, e 
cooperando activamente na 
realización das tarefas de 
comunicación, cun bo grao de fluidez 
e claridade, malia algúns erros 
esporádicos. 

PLEB2.5. Participa na interacción 
verificando a comprensión propia e 
das demais persoas, e cooperando 
activamente na realización das tarefas 
de comunicación, cun bo grao de 
fluidez e claridade, malia algúns erros 
esporádicos 

PLEB2.5. Participa habitualmente na 
interacción verificando a comprensión 
propia e das demais persoas, e 
cooperando activamente na 
realización das tarefas de 
comunicación, cun bo grao de fluidez 
e claridade, malia algúns erros 
esporádicos 

PLEB2.5. Participa sempre sen 
dificultade na interacción verificando a 
comprensión propia e das demais 
persoas, e cooperando activamente na 
realización das tarefas de 
comunicación, cun bo grao de fluidez 
e claridade, malia algúns erros 
esporádicos 

PLEB2.6. Realiza con dificultade unha 
entrevista cun patrón estruturado de 
preguntas establecido con 
anterioridade, formulando preguntas 
complementarias ou respondendo a 
elas, reaccionando ante unha 
resposta que non entenda, e 
interactuando para pedir repeticións 
e confirmar a comprensión mutua. 

PLEB2.6. Realiza unha entrevista cun 
patrón estruturado de preguntas 
establecido con anterioridade, 
formulando preguntas 
complementarias ou respondendo a 
elas, reaccionando ante unha 
resposta que non entenda, e 
interactuando para pedir repeticións 
e confirmar a comprensión mutua. 

PLEB2.6. Realiza habitualmente unha 
entrevista cun patrón estruturado de 
preguntas establecido con 
anterioridade, formulando preguntas 
complementarias ou respondendo a 
elas, reaccionando ante unha resposta 
que non entenda, e interactuando 
para pedir repeticións e confirmar a 
comprensión mutua. 

PLEB2.6. Realiza sempre sen 
dificultade unha entrevista cun 
patrón estruturado de preguntas 
establecido con anterioridade, 
formulando preguntas 
complementarias ou respondendo a 
elas, reaccionando ante unha 
resposta que non entenda, e 
interactuando para pedir repeticións 
e confirmar a comprensión mutua. 

 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 
En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB3.1. Entende con dificultade 
detalles relevantes e implicacións de 
anuncios e material de carácter 
publicitario sobre asuntos do seu 
interese persoal (por exemplo, carteis, 
folletos, pancartas ou grafitti), 
educativo (por exemplo, carteis 
científicos) ou profesional (por 
exemplo, boletíns informativos ou 
documentos oficiais). 

PLEB3.1. Entende detalles relevantes e 
implicacións de anuncios e material de 
carácter publicitario sobre asuntos do 
seu interese persoal (por exemplo, 
carteis, folletos, pancartas ou grafitti), 
educativo (por exemplo, carteis 
científicos) ou profesional (por 
exemplo, boletíns informativos ou 
documentos oficiais). 

PLEB3.1. Entende habitualmente 
detalles relevantes e implicacións de 
anuncios e material de carácter 
publicitario sobre asuntos do seu 
interese persoal (por exemplo, carteis, 
folletos, pancartas ou grafitti), 
educativo (por exemplo, carteis 
científicos) ou profesional (por 
exemplo, boletíns informativos ou 
documentos oficiais). 

PLEB3.1. Entende sempre sen 
dificultade detalles relevantes e 
implicacións de anuncios e material 
de carácter publicitario sobre 
asuntos do seu interese persoal (por 
exemplo, carteis, folletos, pancartas 
ou grafitti), educativo (por exemplo, 
carteis científicos) ou profesional 
(por exemplo, boletíns informativos 
ou documentos oficiais). 
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PLEB3.2. Comprende con dificultade a 
información, a intención e as 
implicacións de notas e 
correspondencia persoal en calquera 
soporte, incluídos foros e blogs, nos 
que se transmiten e se xustifican de 
xeito detallado información, ideas e 
opinións sobre temas concretos e 
abstractos de carácter persoal e dentro 
da súa área de interese 

PLEB3.2. Comprende a información, a 
intención e as implicacións de notas e 
correspondencia persoal en calquera 
soporte, incluídos foros e blogs, nos 
que se transmiten e se xustifican de 
xeito detallado información, ideas e 
opinións sobre temas concretos e 
abstractos de carácter persoal e dentro 
da súa área de interese 

PLEB3.2. Comprende habitualmente a 
información, a intención e as 
implicacións de notas e 
correspondencia persoal en calquera 
soporte, incluídos foros e blogs, nos 
que se transmiten e se xustifican de 
xeito detallado información, ideas e 
opinións sobre temas concretos e 
abstractos de carácter persoal e dentro 
da súa área de interese 

PLEB3.2. Comprende sempre sen 
dificultade a información, a intención 
e as implicacións de notas e 
correspondencia persoal en calquera 
soporte, incluídos foros e blogs, nos 
que se transmiten e se xustifican de 
xeito detallado información, ideas e 
opinións sobre temas concretos e 
abstractos de carácter persoal e 
dentro da súa área de interese 

PLEB3.3. Comprende con dificultade 
instrucións extensas e complexas 
dentro da súa área de interese ou a súa 
especialidade, incluíndo detalles sobre 
condicións e advertencias, sempre que 
poida volver ler as seccións difíciles 
(por exemplo, sobre instrumentos de 
medición ou de procedementos 
científicos). 

PLEB3.3. Comprende instrucións 
extensas e complexas dentro da súa 
área de interese ou a súa 
especialidade, incluíndo detalles sobre 
condicións e advertencias, sempre que 
poida volver ler as seccións difíciles 
(por exemplo, sobre instrumentos de 
medición ou de procedementos 
científicos). 

PLEB3.3. Comprende habitualmente 
instrucións extensas e complexas 
dentro da súa área de interese ou a súa 
especialidade, incluíndo detalles sobre 
condicións e advertencias, sempre que 
poida volver ler as seccións difíciles 
(por exemplo, sobre instrumentos de 
medición ou de procedementos 
científicos). 

PLEB3.3. Comprende sempre sen 
dificultade instrucións extensas e 
complexas dentro da súa área de 
interese ou a súa especialidade, 
incluíndo detalles sobre condicións e 
advertencias, sempre que poida 
volver ler as seccións difíciles (por 
exemplo, sobre instrumentos de 
medición ou de procedementos 
científicos).. 

PLEB3.4. Comprende con dificultade os 
detalles relevantes e as implicacións de 
correspondencia formal de institucións 
públicas ou entidades privadas como 
universidades, empresas ou compañías 
de servizos, sobre temas concretos e 
abstractos de carácter persoal e 
educativo, dentro da súa área de 
interese ou a súa especialidade. 

PLEB3.4. Comprende os detalles 
relevantes e as implicacións de 
correspondencia formal de institucións 
públicas ou entidades privadas como 
universidades, empresas ou compañías 
de servizos, sobre temas concretos e 
abstractos de carácter persoal e 
educativo, dentro da súa área de 
interese ou a súa especialidade. 

PLEB3.4. Comprende habitualmente os 
detalles relevantes e as implicacións de 
correspondencia formal de institucións 
públicas ou entidades privadas como 
universidades, empresas ou compañías 
de servizos, sobre temas concretos e 
abstractos de carácter persoal e 
educativo, dentro da súa área de 
interese ou a súa especialidade. 

PLEB3.4. Comprende sempre sen 
dificultade os detalles relevantes e as 
implicacións de correspondencia 
formal de institucións públicas ou 
entidades privadas como 
universidades, empresas ou 
compañías de servizos, sobre temas 
concretos e abstractos de carácter 
persoal e educativo, dentro da súa 
área de interese ou a súa 
especialidade. 
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PLEB3.5. Entende con dificultade, en 
textos de referencia e consulta, en 
soporte tanto impreso como dixital, 
información detallada sobre temas da 
súa especialidade nos ámbitos 
educativo ou ocupacional, así como 
información concreta relacionada con 
cuestións prácticas en textos 
informativos oficiais institucionais ou 
corporativos. 

PLEB3.5. Entende, en textos de 
referencia e consulta, en soporte tanto 
impreso como dixital, información 
detallada sobre temas da súa 
especialidade nos ámbitos educativo 
ou ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestións 
prácticas en textos informativos oficiais 
institucionais ou corporativos. 

PLEB3.5. Entende habitualmente ,en 
textos de referencia e consulta, en 
soporte tanto impreso como dixital, 
información detallada sobre temas da 
súa especialidade nos ámbitos 
educativo ou ocupacional, así como 
información concreta relacionada con 
cuestións prácticas en textos 
informativos oficiais institucionais ou 
corporativos. 

PLEB3.5. Entende sempre sen 
dificultade , en textos de referencia e 
consulta, en soporte tanto impreso 
como dixital, información detallada 
sobre temas da súa especialidade 
nos ámbitos educativo ou 
ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestións 
prácticas en textos informativos 
oficiais institucionais ou corporativos. 

PLEB3.6. Comprende con dificultade a 
información, as ideas e as opinións 
implícitas en noticias e artigos 
xornalísticos e de opinión ben 
estruturados e de certa lonxitude que 
tratan dunha variedade de temas de 
actualidade ou máis especializados, 
tanto concretos como abstractos, 
dentro da súa área de interese, e 
localiza con facilidade detalles 
relevantes neses textos. 

PLEB3.6. Comprende a información, as 
ideas e as opinións implícitas en 
noticias e artigos xornalísticos e de 
opinión ben estruturados e de certa 
lonxitude que tratan dunha variedade 
de temas de actualidade ou máis 
especializados, tanto concretos como 
abstractos, dentro da súa área de 
interese, e localiza con facilidade 
detalles relevantes neses textos. 

PLEB3.6. Comprende habitualmente a 
información, as ideas e as opinións 
implícitas en noticias e artigos 
xornalísticos e de opinión ben 
estruturados e de certa lonxitude que 
tratan dunha variedade de temas de 
actualidade ou máis especializados, 
tanto concretos como abstractos, 
dentro da súa área de interese, e 
localiza con facilidade detalles 
relevantes neses textos. 

PLEB3.6. Comprende a información 
sempre sen dificultade, as ideas e as 
opinións implícitas en noticias e 
artigos xornalísticos e de opinión ben 
estruturados e de certa lonxitude 
que tratan dunha variedade de 
temas de actualidade ou máis 
especializados, tanto concretos como 
abstractos, dentro da súa área de 
interese, e localiza con facilidade 
detalles relevantes neses textos.. 

PLEB3.7. Comprende con dificultade os 
aspectos principais, detalles 
relevantes, algunhas ideas implícitas e 
o uso poético da lingua en textos 
literarios que presenten unha estrutura 
accesible e unha linguaxe non moi 
idiomática, e nos que o 
desenvolvemento do tema ou da 
historia, os personaxes centrais e as 
súas relacións, ou o motivo poético, 
estean claramente sinalizados con 
marcadores lingüísticos doadamente 
recoñecibles. 

Comprende os aspectos principais, 
detalles relevantes, algunhas ideas 
implícitas e o uso poético da lingua en 
textos literarios que presenten unha 
estrutura accesible e unha linguaxe non 
moi idiomática, e nos que o 
desenvolvemento do tema ou da 
historia, os personaxes centrais e as 
súas relacións, ou o motivo poético, 
estean claramente sinalizados con 
marcadores lingüísticos doadamente 
recoñecibles. 

Comprende habitualmente os 
aspectos principais, detalles 
relevantes, algunhas ideas implícitas e 
o uso poético da lingua en textos 
literarios que presenten unha 
estrutura accesible e unha linguaxe 
non moi idiomática, e nos que o 
desenvolvemento do tema ou da 
historia, os personaxes centrais e as 
súas relacións, ou o motivo poético, 
estean claramente sinalizados con 
marcadores lingüísticos doadamente 
recoñecibles. 

Comprende sempre sen dificultade 
os aspectos principais, detalles 
relevantes, algunhas ideas implícitas 
e o uso poético da lingua en textos 
literarios que presenten unha 
estrutura accesible e unha linguaxe 
non moi idiomática, e nos que o 
desenvolvemento do tema ou da 
historia, os personaxes centrais e as 
súas relacións, ou o motivo poético, 
estean claramente sinalizados con 
marcadores lingüísticos doadamente 
recoñecibles. 
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Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 
En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB4.1. Escribe con dificultade 
informes en formato convencional e de 
estrutura clara relacionados coa súa 
especialidade (por exemplo, o 
desenvolvemento e as conclusións dun 
experimento, sobre un intercambio 
lingüístico, unhas prácticas ou un 
traballo de investigación), ou menos 
habituais (por exemplo, un problema 
xurdido durante unha estadía no 
estranxeiro), desenvolvendo un 
argumento, razoando a favor ou en 
contra dun punto de vista concreto, 
explicando as vantaxes e as 
desvantaxes de varias opcións, e 
achegando conclusións xustificadas 

PLEB4.1. Escribe informes en formato 
convencional e de estrutura clara 
relacionados coa súa especialidade (por 
exemplo, o desenvolvemento e as 
conclusións dun experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, unhas prácticas 
ou un traballo de investigación), ou 
menos habituais (por exemplo, un 
problema xurdido durante unha 
estadía no estranxeiro), desenvolvendo 
un argumento, razoando a favor ou en 
contra dun punto de vista concreto, 
explicando as vantaxes e as 
desvantaxes de varias opcións, e 
achegando conclusións xustificadas 

PLEB4.1. Escribe habitualmente 
informes en formato convencional e de 
estrutura clara relacionados coa súa 
especialidade (por exemplo, o 
desenvolvemento e as conclusións dun 
experimento, sobre un intercambio 
lingüístico, unhas prácticas ou un 
traballo de investigación), ou menos 
habituais (por exemplo, un problema 
xurdido durante unha estadía no 
estranxeiro), desenvolvendo un 
argumento, razoando a favor ou en 
contra dun punto de vista concreto, 
explicando as vantaxes e as 
desvantaxes de varias opcións, e 
achegando conclusións xustificadas. 

PLEB4.1. Escribe sempre sen dificultade 
informes en formato convencional e de 
estrutura clara relacionados coa súa 
especialidade (por exemplo, o 
desenvolvemento e as conclusións dun 
experimento, sobre un intercambio 
lingüístico, unhas prácticas ou un 
traballo de investigación), ou menos 
habituais (por exemplo, un problema 
xurdido durante unha estadía no 
estranxeiro), desenvolvendo un 
argumento, razoando a favor ou en 
contra dun punto de vista concreto, 
explicando as vantaxes e as 
desvantaxes de varias opcións, e 
achegando conclusións xustificadas. 

PLEB4.2. Describe con dificultade un 
tema, un texto, un suceso ou un evento 
dando unha idea xeral que permita 
recoñecelo con claridade, explicando as 
súas partes ou circunstancias, e 
ofrecendo unha opinión persoal 
argumentada. 

PLEB4.2. Describe un tema, un texto, un 
suceso ou un evento dando unha idea 
xeral que permita recoñecelo con 
claridade, explicando as súas partes ou 
circunstancias, e ofrecendo unha 
opinión persoal argumentada. 

PLEB4.2. Describe habitualmente un 
tema, un texto, un suceso ou un evento 
dando unha idea xeral que permita 
recoñecelo con claridade, explicando as 
súas partes ou circunstancias, e 
ofrecendo unha opinión persoal 
argumentada. 

PLEB4.2. Describe sempre sen 
dificultade un tema, un texto, un 
suceso ou un evento dando unha idea 
xeral que permita recoñecelo con 
claridade, explicando as súas partes ou 
circunstancias, e ofrecendo unha 
opinión persoal argumentada. 

PLEB4.3. Completa con dificultade un 
cuestionario detallado con información 
persoal, educativa ou laboral (por 
exemplo, para matricularse nunha 
universidade, solicitar un traballo, abrir 
unha conta bancaria ou tramitar un 
visado). 

PLEB4.3. Completa un cuestionario 
detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (por exemplo, 
para matricularse nunha universidade, 
solicitar un traballo, abrir unha conta 
bancaria ou tramitar un visado). 

PLEB4.3. Completa habitualmente un 
cuestionario detallado con información 
persoal, educativa ou laboral (por 
exemplo, para matricularse nunha 
universidade, solicitar un traballo, abrir 
unha conta bancaria ou tramitar un 
visado). 

PLEB4.3. Completa un cuestionario 
detallado sempre sen dificultade con 
información persoal, educativa ou 
laboral (por exemplo, para matricularse 
nunha universidade, solicitar un 
traballo, abrir unha conta bancaria ou 
tramitar un visado). 
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PLEB4.4. Escribe con dificultade , en 
calquera soporte ou formato, un 
currículo detallado, xunto cunha carta 
de motivación (por exemplo, para 
ingresar nunha universidade 
estranxeira, ou presentarse como 
candidato/a a un posto de traballo). 

PLEB4.4. Escribe, en calquera soporte 
ou formato, un currículo detallado, 
xunto cunha carta de motivación (por 
exemplo, para ingresar nunha 
universidade estranxeira, ou 
presentarse como candidato/a a un 
posto de traballo). 

PLEB4.4. Escribe habitualmente, en 
calquera soporte ou formato, un 
currículo detallado, xunto cunha carta 
de motivación (por exemplo, para 
ingresar nunha universidade 
estranxeira, ou presentarse como 
candidato/a a un posto de traballo). 

PLEB4.4. Escribe sempre sen dificultade 
, en calquera soporte ou formato, un 
currículo detallado, xunto cunha carta 
de motivación (por exemplo, para 
ingresar nunha universidade 
estranxeira, ou presentarse como 
candidato/a a un posto de traballo). 

PLEB4.5. Toma notas con dificultade 
durante unha conferencia, unha 
charla ou un seminario, e elabora un 
resumo con información relevante e 
as conclusións adecuadas, sempre que 
o tema estea relacionado coa súa 
especialidade e o discurso estea ben 
estruturado. 

PLEB4.5. Toma notas co suficiente 
detalle durante unha conferencia, 
unha charla ou un seminario, e 
elabora un resumo con información 
relevante e as conclusións adecuadas, 
sempre que o tema estea relacionado 
coa súa especialidade e o discurso 
estea ben estruturado. 

PLEB4.5. Toma notas habitualmente 
co suficiente detalle durante unha 
conferencia, unha charla ou un 
seminario, e elabora un resumo con 
información relevante e as 
conclusións adecuadas, sempre que o 
tema estea relacionado coa súa 
especialidade e o discurso estea ben 
estruturado. 

PLEB4.5. Toma notas sempre sen 
dificultade co suficiente detalle 
durante unha conferencia, unha 
charla ou un seminario, e elabora un 
resumo con información relevante e 
as conclusións adecuadas, sempre que 
o tema estea relacionado coa súa 
especialidade e o discurso estea ben 
estruturado. 

PLEB4.6. Escribe con dificultade notas, 
anuncios, mensaxes e comentarios, en 
calquera soporte, nos que transmite e 
solicita información detallada, 
explicacións, reaccións e opinións 
sobre temas persoais, educativo ou 
ocupacionais, respectando as 
convencións e as normas de cortesía. 

PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios, en calquera 
soporte, nos que transmite e solicita 
información detallada, explicacións, 
reaccións e opinións sobre temas 
persoais, educativo ou ocupacionais, 
respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 

PLEB4.6. Escribe habitualmente notas, 
anuncios, mensaxes e comentarios, en 
calquera soporte, nos que transmite e 
solicita información detallada, 
explicacións, reaccións e opinións 
sobre temas persoais, educativo ou 
ocupacionais, respectando as 
convencións e as normas de cortesía. 

PLEB4.6. Escribe sempre sen 
dificultade notas, anuncios, mensaxes 
e comentarios, en calquera soporte, 
nos que transmite e solicita 
información detallada, explicacións, 
reaccións e opinións sobre temas 
persoais, educativo ou ocupacionais, 
respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 

PLEB4.7. Escribe con dificultade 
correspondencia persoal, en calquera 
soporte, e comunícase con seguridade 
en foros e blogs, transmitindo 
emoción, resaltando a importancia 
persoal de feitos e experiencias, e 
comentando de maneira persoal e 
detallada as noticias e os puntos de 
vista das persoas ás que se dirixe. 

PLEB4.7. Escribe correspondencia 
persoal, en calquera soporte, e 
comunícase con seguridade en foros e 
blogs, transmitindo emoción, 
resaltando a importancia persoal de 
feitos e experiencias, e comentando 
de maneira persoal e detallada as 
noticias e os puntos de vista das 
persoas ás que se dirixe. 

PLEB4.7. Escribe habitualmente 
correspondencia persoal, en calquera 
soporte, e comunícase con seguridade 
en foros e blogs, transmitindo 
emoción, resaltandoa importancia 
persoal de feitos e experiencias, e 
comentando de maneira persoal e 
detallada as noticias e os puntos de 
vista das persoas ás que se dirixe. 

PLEB4.7. Escribe sempre sen 
dificultade correspondencia persoal, 
en calquera soporte, e comunícase 
con seguridade en foros e blogs, 
transmitindo emoción, resaltando a 
importancia persoal de feitos e 
experiencias, e comentando de 
maneira persoal e detallada as 
noticias e os puntos de vista das 
persoas ás que se dirixe. 
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PLEB4.8. Escribe con dificultade , en 
calquera soporte, cartas formais de 
carácter educativo ou profesional 
dirixidas a institucións públicas ou 
privadas e a empresas, nas que dá e 
solicita información, describe a súa 
traxectoria educativa ou profesional e 
as súas competencias, e explica e 
xustifica co suficiente detalle os 
motivos das súas accións e dos seus 
plans (por exemplo, carta de 
motivación para matricularse nunha 
universidade estranxeira, ou para 
solicitar un posto de traballo), 
respectando as convencións formais e 
de cortesía propias deste tipo de 
textos. 

PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, 
cartas formais de carácter educativo 
ou profesional dirixidas a institucións 
públicas ou privadas e a empresas, nas 
que dá e solicita información, describe 
a súa traxectoria educativa ou 
profesional e as súas competencias, e 
explica e xustifica co suficiente detalle 
os motivos das súas accións e dos seus 
plans (por exemplo, carta de 
motivación para matricularse nunha 
universidade estranxeira, ou para 
solicitar un posto de traballo), 
respectando as convencións formais e 
de cortesía propias deste tipo de 
textos.. 

PLEB4.8. Escribe habitualmente , en 
calquera soporte, cartas formais de 
carácter educativo ou profesional 
dirixidas a institucións públicas ou 
privadas e a empresas, nas que dá e 
solicita información, describe a súa 
traxectoria educativa ou profesional e 
as súas competencias, e explica e 
xustifica co suficiente detalle os 
motivos das súas accións e dos seus 
plans (por exemplo, carta de 
motivación para matricularse nunha 
universidade estranxeira, ou para 
solicitar un posto de traballo), 
respectando as convencións formais e 
de cortesía propias deste tipo de 
textos. 

PLEB4.8. Escribe, sempre sen 
dificultade, en calquera soporte, 
cartas formais de carácter educativo 
ou profesional dirixidas a institucións 
públicas ou privadas e a empresas, nas 
que dá e solicita información, describe 
a súa traxectoria educativa ou 
profesional e as súas competencias, e 
explica e xustifica co suficiente detalle 
os motivos das súas accións e dos seus 
plans (por exemplo, carta de 
motivación para matricularse nunha 
universidade estranxeira, ou para 
solicitar un posto de traballo), 
respectando as convencións formais e 
de cortesía propias deste tipo de 
textos. 

 
Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 
En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB5.1. Comprende e faise 
comprender con dificultade en 
situacións de comunicación informais e 
formais habituais, con matices como a 
ironía e o humor, sempre que as 
persoas interlocutoras pronuncien con 
claridade e eviten un uso moi 
idiomático. 

PLEB5.1. Comprende e faise 
comprender con certa confianza e 
fluidez en situacións de comunicación 
informais e formais habituais, con 
matices como a ironía e o humor, 
sempre que as persoas interlocutoras 
pronuncien con claridade e eviten un 
uso moi idiomático. 

PLEB5.1. Comprende e faise 
comprender habitualmente con certa 
confianza e fluidez en situacións de 
comunicación informais e formais 
habituais, con matices como a ironía e 
o humor, sempre que as persoas 
interlocutoras pronuncien con 
claridade e eviten un uso moi 
idiomático. 

PLEB5.1. Comprende e faise 
comprender sempre sen dificultade 
con certa confianza e fluidez en 
situacións de comunicación informais e 
formais habituais, con matices como a 
ironía e o humor, sempre que as 
persoas interlocutoras pronuncien con 
claridade e eviten un uso moi 
idiomático. 
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PLEB5.2. Relaciónase oralmente e por 
escrito comunicando con dificultade 
información, noticias, ideas e puntos de 
vista sobre temas tanto abstractos 
como concretos; ou solicitando ou 
transmitindo información relacionada 
con servizos ou outros ámbitos das 
relacións sociais, adaptando a súa 
expresión e os medios de expresalo á 
situación de comunicación. 

PLEB5.2. Relaciónase oralmente e por 
escrito comunicando con eficacia 
información, noticias, ideas e puntos de 
vista sobre temas tanto abstractos 
como concretos; ou solicitando ou 
transmitindo información relacionada 
con servizos ou outros ámbitos das 
relacións sociais, adaptando a súa 
expresión e os medios de expresalo á 
situación de comunicación. 

PLEB5.2. Relaciónase habitualmente 
oralmente e por escrito comunicando 
con eficacia información, noticias, ideas 
e puntos de vista sobre temas tanto 
abstractos como concretos; ou 
solicitando ou transmitindo 
información relacionada con servizos 
ou outros ámbitos das relacións 
sociais, adaptando a súa expresión e os 
medios de expresalo á situación de 
comunicación 

PLEB5.2. Relaciónase sempre sen 
dificultade oralmente e por escrito 
comunicando con eficacia información, 
noticias, ideas e puntos de vista sobre 
temas tanto abstractos como 
concretos; ou solicitando ou 
transmitindo información relacionada 
con servizos ou outros ámbitos das 
relacións sociais, adaptando a súa 
expresión e os medios de expresalo á 
situación de comunicación 

PLEB5.3. Intervén oralmente con 
dificultade con distintos propósitos 
comunicativos, con eficacia 
intercultural. 

PLEB5.3. Intervén oralmente con 
distintos propósitos comunicativos, con 
eficacia intercultural. 

PLEB5.3. Intervén habitualmente 
oralmente con distintos propósitos 
comunicativos, con eficacia 
intercultural. 

PLEB5.3. Intervén sempre sen 
dificultade oralmente con distintos 
propósitos comunicativos, con eficacia 
intercultural. 

PLEB 5.4. Entende o con dificultade s 
detalles do que se lle di en transaccións 
e xestións que xorden mentres viaxa, 
organiza a viaxe ou trata coas 
autoridades, así como en situacións 
menos habituais en hoteis, tendas, 
axencias de viaxes, centros de saúde, 
traballo ou estudos (por exemplo, para 
recibir asistencia sanitaria como turista 
ou como residente, cambiar unha 
reserva de hotel, anular billetes ou 
cambiar un artigo defectuoso), sempre 
que poida pedir confirmación… 

PLEB 5.4. Entende os detalles do que se 
lle di en transaccións e xestións que 
xorden mentres viaxa, organiza a viaxe 
ou trata coas autoridades, así como en 
situacións menos habituais en hoteis, 
tendas, axencias de viaxes, centros de 
saúde, traballo ou estudos (por 
exemplo, para recibir asistencia 
sanitaria como turista ou como 
residente, cambiar unha reserva de 
hotel, anular billetes ou cambiar un 
artigo defectuoso), sempre que poida 
pedir confirmación… 

PLEB 5.4. Entende habitualmente os 
detalles do que se lle di en transaccións 
e xestións que xorden mentres viaxa, 
organiza a viaxe ou trata coas 
autoridades, así como en situacións 
menos habituais en hoteis, tendas, 
axencias de viaxes, centros de saúde, 
traballo ou estudos (por exemplo, para 
recibir asistencia sanitaria como turista 
ou como residente, cambiar unha 
reserva de hotel, anular billetes ou 
cambiar un artigo defectuoso), sempre 
que poida pedir confirmación… 

PLEB 5.4. Entende sempre sen 
dificultade os detalles do que se lle di 
en transaccións e xestións que xorden 
mentres viaxa, organiza a viaxe ou trata 
coas autoridades, así como en 
situacións menos habituais en hoteis, 
tendas, axencias de viaxes, centros de 
saúde, traballo ou estudos (por 
exemplo, para recibir asistencia 
sanitaria como turista ou como 
residente, cambiar unha reserva de 
hotel, anular billetes ou cambiar un 
artigo defectuoso), sempre que poida 
pedir confirmación… 
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PLEB5.5. Desenvólvese con dificultade 
en transaccións e xestións cotiás e 
menos habituais, cara a cara, por 
teléfono ou por outros medios 
técnicos, solicitando información 
detallada, ofrecendo explicacións 
claras e detalladas, e desenvolvendo a 
súa argumentación de xeito 
satisfactorio na resolución dos 
problemas que xurdan. 

PLEB5.5. Desenvólvese con seguridade 
en transaccións e xestións cotiás e 
menos habituais, cara a cara, por 
teléfono ou por outros medios 
técnicos, solicitando información 
detallada, ofrecendo explicacións 
claras e detalladas, e desenvolvendo a 
súa argumentación de xeito 
satisfactorio na resolución dos 
problemas que xurdan. 

PLEB5.5. Desenvólvese habitualmente 
con seguridade en transaccións e 
xestións cotiás e menos habituais, cara 
a cara, por teléfono ou por outros 
medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofrecendo 
explicacións claras e detalladas, e 
desenvolvendo a súa argumentación de 
xeito satisfactorio na resolución dos 
problemas que xurdan. 

PLEB5.5. Desenvólvese con seguridade 
sempre sen dificultade en transaccións 
e xestións cotiás e menos habituais, 
cara a cara, por teléfono ou por outros 
medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofrecendo 
explicacións claras e detalladas, e 
desenvolvendo a súa argumentación de 
xeito satisfactorio na resolución dos 
problemas que xurdan. 

PLEB5.6. Exprésase oralmente e por 
escrito con dificultade , en diferentes 
soportes, con certa densidade léxica, 
evitando repeticións innecesarias co 
uso de sinónimos e palabras de 
significado próximo, e recoñece un 
léxico máis especializado se conta con 
apoio visual ou contextual. 

PLEB5.6. Exprésase oralmente e por 
escrito, en diferentes soportes, con 
certa densidade léxica, evitando 
repeticións innecesarias co uso de 
sinónimos e palabras de significado 
próximo, e recoñece un léxico máis 
especializado se conta con apoio visual 
ou contextual. 

PLEB5.6. Exprésase habitualmente 
oralmente e por escrito, en diferentes 
soportes, con certa densidade léxica, 
evitando repeticións innecesarias co 
uso de sinónimos e palabras de 
significado próximo, e recoñece un 
léxico máis especializado se conta con 
apoio visual ou contextual. 

PLEB5.6. Exprésase sempre sen 
dificultade oralmente e por escrito, en 
diferentes soportes, con certa 
densidade léxica, evitando repeticións 
innecesarias co uso de sinónimos e 
palabras de significado próximo, e 
recoñece un léxico máis especializado 
se conta con apoio visual ou contextual. 

PLEB5.7. Comprende con dificultade 
textos extensos en lingua estándar 
transmitidos por canles, entendendo 
(aínda que non os comparta) os 
matices de sentido e de opinión ante 
puntos de vista e posturas concretas e 
actitudes que responden a crenzas, 
costumes e valores propios da cultura 
da lingua meta. 

PLEB5.7. Comprende textos extensos 
en lingua estándar transmitidos por 
canles, entendendo (aínda que non os 
comparta) os matices de sentido e de 
opinión ante puntos de vista e posturas 
concretas e actitudes que responden a 
crenzas, costumes e valores propios da 
cultura da lingua meta. 

PLEB5.7. Comprende habitualmente 
textos extensos en lingua estándar 
transmitidos por canles, entendendo 
(aínda que non os comparta) os 
matices de sentido e de opinión ante 
puntos de vista e posturas concretas e 
actitudes que responden a crenzas, 
costumes e valores propios da cultura 
da lingua meta. 

PLEB5.7. Comprende sempre sen 
dificultade textos extensos en lingua 
estándar transmitidos por canles, 
entendendo (aínda que non os 
comparta) os matices de sentido e de 
opinión ante puntos de vista e 
posturas concretas e actitudes que 
responden a crenzas, costumes e 
valores propios da cultura da lingua 
meta. 

PLEB5.8. Explica con dificultade 
valores e comportamentos propios 
dunha cultura a membros doutra 
diferente, consciente da importancia 
desta actividade de mediación 
intercultural. 

PLEB5.8. Explica valores e 
comportamentos propios dunha 
cultura a membros doutra diferente, 
consciente da importancia desta 
actividade de mediación intercultural. 

PLEB5.8. Explica habitualmente 
valores e comportamentos propios 
dunha cultura a membros doutra 
diferente, consciente da importancia 
desta actividade de mediación 
intercultural. 

PLEB5.8. Explica sempre sen 
dificultade valores e comportamentos 
propios dunha cultura a membros 
doutra diferente, consciente da 
importancia desta actividade de 
mediación intercultural. 
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PLEB5.9. Participa con dificultade en 
proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras 
de teatro, etc.) nos que se utilizan 
varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias que posúe 
como persoa plurilingüe.. 

PLEB5.9.Participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias lin guas e 
relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

PLEB5.9.Participa habitualmente sen 
dificulatade en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias lin guas e relacionados 
cos elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou culturais, 
e valora as competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

PLEB5.9.Participa sempre sen 
dificultade en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias lin guas e relacionados 
cos elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou culturais, 
e valora as competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 
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C. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Atendendo a diferentes criterios, o currículo proponnos unha serie de ferramentas que nos permiten 
levar a cabo o proceso de avaliación na aula. No caso da avaliación formativa, serán a observación e 
seguimento sistemático do alumno, é dicir, tomaranse en consideración todas as producións que 
desenvolva, tanto de carácter individual como grupal: trabalos escritos, exposicións orais e debates, 
actividades de clase, lecturas e resumos, investigacións, actitude ante a aprendizaxe, precisión na 
expresión e autoavaliación entre outros. E os da avaliación sumativa, as probas escritas trimestrais e 
as definal de curso e a extraordinaria, no caso de obter unha cualificación de Insuficiente na ordinaria 
final de curso. En todo caso, os procedementos de avaliación serán variados, de forma que poidan 
adaptarse á flexibilidade que esixe a propia avaliación. 

Hai tres probas ao longo do curso que contarán cos apartados de gramática e vocabulario, reading 
e writing. 

Trátase de avaliación continua. Iso significa que cada avaliación incluirá toda a materia dada 
anteriormente. 

Para aprobar hai que obter un mínimo de 5 tanto na convocatoria ordinaria como na extraordinaria. 

 

WRITING RUBRIC 

 
Excellent 8-10 Good 6-8 Acceptable 5-6 Poor 0-4 

Writing 
Structure 

Writes clear, 
well- linked 
paragraphs, with 
topic sentences, 
details and 
conclusion. Uses 
connectors 
properly, 
suitable to the 
level. 

Can write a few 
short, linked 
paragraphs, with a 
topic sentence 
and details. 
Makes some 
errors and lacks 
transitions. Not 
many connectors. 

Can write a single 
paragraph or 
multiple short 
paragraphs but 
the ideas are not 
organized and 
paragraphs not 
well- linked. Few 
connectors. 

Can write one 
paragraph, which 
may or may not 
have a good 
structure with 
introduction, body 
and conclusion. 
No connectors at 
all. 

Mechanics No mistakes in 
punctuation, 
spelling or 
capitalization. 

A few mistakes 
that may interfere 
with meaning. No 
spelling mistakes 
with high 
frequency words. 

Some mistakes 
that sometimes 
interfere with 
meaning. 

Many mistakes, 
that interfere with 
meaning. 

Vocabulary 
& Expression 

High 
frequency and 
new words 
used 
accurately. 

High frequency 
and new words 
used accurately, 
with little 
interference 
with meaning. 

Uses familiar and 
high frequency 
words with little 
difficulty. 
Occasional 
use of new 
words. 

Uses familiar 
words with some 
difficulty. Doesn´t 
use new words 
related to the 
topic. 
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Content Ideas are well 
supported and 
explained. Fit to 
the length of the 
activity; relevant 
content and 
register. 

Ideas are 
supported and 
explained. Some 
hesitation in the 
register used. 

Ideas need more 
explanation/ 
support or logic 
is simple. 
Occasionally not 
relevant content 
and hesitation in 
register used. 

Ideas not really 
explained or 
supported or 
illogical. Length 
not suitable for 
the task. Not 
adequate register 
or content. 

Grammar Frequently and 
correctly uses 
the following 
structures: 
 Verbs + 

Infinitives 
 / Gerunds. 
 Passive 

Voice. 
 Differen

t verb 
forms. 

 Conditionals. 
 Adverbs. 
 Compara

tives / 
Superlati
ves. 

 Relative 
Clauses. 

 Reported 
Speech. 

Often able to 
use the following 
structures: 

 
• Modal verbs. 
• Possessives. 
• Prepositions. 
• Adjectives. 

Sometimes 
able to use the 
following 
structures: 

 
• Pronouns. 
• Count / non- 

count nouns. 
• Articles. 

Rarely able to use 
the structures 
before. 

 

5.5. Concrecions metodolóxicas 

A metodoloxía do noso proxecto desenvólvese como indicamos a continuación: 

Mindset 2 é o segundo dun método en dous niveis deseñado para os alumnos/as de inglés desta etapa. 
En cada nivel do curso, os materiais proporcionados supoñen unhas 100 -110 horas de clase, aínda que o 
número de horas dependerá da cantidade de alumnos/as por cada clase, do nivel dos alumnos/as e das 
posibilidades que teña o profesor de utilizar todos os recursos adicionais que se ofrecen en Mindset. 

A serie conforma un modelo comunicativo que non só prepara o alumnado para os exames de acceso 
á universidade, senón que tamén lle permite utilizar o inglés de forma competente en situacións da 
vida real. Os temas son interesantes, variados, presentan aspectos culturais do mundo anglosaxón e 
están pensados para relacionar a materia de inglés con outras áreas do currículo.  

Para lograr unha boa competencia, tanto na expresión oral coma na escrita, os alumnos/as necesitan 
unha boa base lingüística. Mindset presta especial atención á adquisición de vocabulario, 
proporcionando seccións de vocabulario relacionado con cada tema tratado no Student’s Book, así 
como estudando o léxico que aparece nos textos. A sección Mind Your Vocabulary Extension repasa o 
vocabulario da unidade, ademais de ampliar a base léxica dos alumnos/as a través de distintas 
actividades, como táboas para a derivación de palabras e textos con ocos para practicar o vocabulario 
aprendido en unidades anteriores, ademais de ofrecer preparación para o exame de Cambridge First 
Certificate. 
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O apartado Mind Your Language que aparece en cada unidade do Student’s Book destaca varios 
aspectos lingüísticos para ampliar o vocabulario, presta especial atención á interferencia da lingua 
materna na lingua que o alumno/a está aprendendo e céntrase nas estruturas específicas da linguaxe 
que poden causar dificultades aos alumnos/as. O apartado Mind Your Pronunciation aparece dúas 
veces en cada unidade para practicar sons vocálicos e consonánticos de especial dificultade, así como 
para practicar a entoación, o ritmo e a acentuación. 

A serie proporciona exemplos de todas as estruturas gramaticais estudadas con frases 
contextualizadas e fomenta a súa práctica exhaustiva mediante actividades estimulantes 

Cada vez máis, o alumnado necesita ser quen de utilizar a lingua máis aló do ámbito dun exame oficial. 
Por iso, a serie proporciona seccións para practicar as distintas habilidades lingüísticas e fomentar que 
o alumno/a utilice a lingua inglesa para falar sobre distintas cuestións, expresar as súas opinións sobre 
infinidade de asuntos e describir as súas propias experiencias. O método tamén desenvolve de xeito 
sistemático e práctico a comprensión e a expresión orais, para culminar en tarefas reais.  

Así mesmo, a sección Life Skills expón aos alumnos/as a formas comúns de comunicación escrita e 
oral. Estas páxinas proporcionan aos alumnos/as exemplos de elementos da realidade cotiá en inglés, 
como infografías, anuncios, novas e diapositivas de PowerPoint para ler e analizar. Os alumnos/as 
utilizan o que aprenderon para realizaren os seus proxectos na sección Life Skills Projects. 

Mindset ofrece actividades para practicar a expresión e a comprensión orais, o uso do inglés e 
actividades de comprensión escrita ao estilo do exame do Cambridge First Certificate in English (FCE). 
O propósito de incluír estas actividades é dobre: proporcionarlles aos alumnos/as actividades de nivel 
alto que consoliden o material aprendido e familiarizar co exame FCE, a través deste tipo de 
actividades, aos alumnos que teñen pensado facelo. 

Ademais, Mindset 2 ofrece tres seccións Competences Assessments (unha por cada dúas unidades do 
Student’s Book). Estas páxinas ofrecen aos profesores/as a posibilidade de avaliar as competencias 
que os alumnos/as van adquirindo na produción e comprensión da linguaxe. 

IC Interactive Classroom, IS Interactive Student e WordApp son os últimos recursos desenvolvidos por 
Burlington Books. Os contidos de IC Interactive Classroom intégranse no Student’s Book de Mindset e 
posibilitan un ensino ininterrompido. IC Interactive Classroom inclúe vídeos comunicativos para 
potenciar a expresión oral, vídeos culturais con contido real a un nivel lingüístico adecuado e vídeos 
informativos que complementan as lecturas. Ademais, no IC Interactive Classroom intégranse o 
Grammar Videos, con explicacións visuais paso a paso das estruturas gramaticais estudadas; 
presentacións de vocabulario para axudar a introducir e practicar novo vocabulario; actividades 
prácticas adicionais, totalmente interactivas, relacionadas co vocabulario e a gramática; e actividades 
de expresión oral estruturadas segundo o estilo do FCE. 

Pola súa banda, IS Interactive Student componse dunha serie de ferramentas para facilitar a 
aprendizaxe dos alumnos/as. IS Interactive Student ofrece a posibilidade de preparar de maneira 
anticipada as leccións de vocabulario e gramática; inclúe distintos recursos interactivos, como listas 
de palabras, práctica de vocabulario e gramática, e vídeos comunicativos, informativos e culturais. Así, 
a lista de palabras interactiva conta con actividades para practicar a ortografía e o vocabulario; a 
práctica interactiva de vocabulario, con actividades autocorrixíbeis para practicar o léxico introducido 
e repasado no Student’s Book; a práctica interactiva de gramática, con actividades autocorrixíbeis para 
traballar a gramática abarcando todos os novos requisitos do currículo oficial. Con IS Interactive 
Student, os alumnos/as tamén poden acceder a vídeos comunicativos, informativos e culturais, que 
poden ver na casa. Os alumnos/as de Mindset poderán acceder a Mindset Interactive Student a través 
de www.burlingtonbooks.es/IS. Por último, o Sistema de Xestión da Aprendizaxe (LMS) en liña, 
permite que os profesores/as controlen o traballo de cada alumno/a. 
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Seguindo as recomendacións do Marco Común Europeo de Referencia (MCER), o alumno/a é animado 
a organizar e expresar as súas propias ideas, experiencias e opinións a través de tarefas de expresión 
escrita e oral e a avaliar as súas propias habilidades lingüísticas, segundo as vaia traballando ao longo 
do libro. Un alumno/a que estude con Mindset será competente na maior parte de capacidades 
lingüísticas expresadas no nivel B2, é dicir, un usuario independente que: 

• é capaz de entender as ideas principais de textos complexos que traten de temas, tanto 
concretos coma abstractos, mesmo se son de carácter técnico, sempre que estean dentro do 
seu campo de especialización; 

• pode relacionarse con falantes nativos cun grao suficiente de fluidez e naturalidade, de modo 
que a comunicación se realice sen esforzo por parte dos interlocutores; 

• pode producir textos claros e detallados sobre temas diversos, así como defender un punto 
de vista sobre temas xerais, indicando os pros e os contras das distintas opcións. 

No que se refire á comprensión de mensaxes orais e escritas, en Bacharelato o alumnado debe ser 
capaz de comprender a información transmitida polo seu interlocutor/a, independentemente do 
acento que este teña. 

No caso das emisións transmitidas por medios de comunicación ou reprodución mecánica, preténdese 
que comprendan a información global e a específica das mensaxes, que interpreten algunhas das ideas 
principais transmitidas nas mesmas e sexan capaces de realizar certos tipos de abstracción dentro do 
campo de interese xeral do alumno/a. 

En Mindset 2, os temas e situacións de comunicación amplían o coñecemento do mundo e as 
experiencias persoais do alumnado, ademais de axudalo a tomar conciencia do valor da lingua inglesa 
como vehículo de comunicación internacional e da súa importancia na sociedade e no mercado laboral 
actual. 

Para estabelecer o grao de dificultade das situacións de comunicación, tivemos en conta o tipo de 
mensaxe e o tema, o interlocutor/a ou interlocutores/as, a canle, grao e tipo de comprensión 
requirida, o uso de estratexias comunicativas (lingüísticas e non lingüísticas) e a necesidade de 
axuda.  

Os niveis de comprensión van graduados desde as habilidades comunicativas receptivas máis 
básicas, como son recoñecer ou identificar determinados elementos e información, até a 
inferencia, é dicir, a interpretación de opinións e a identificación da funcionalidade dun texto, 
pasando pola interpretación de significados apoiándose en claves non lingüísticas, no contexto, 
etc. Preténdese desenvolver unha actitude crítica ante a información transmitida nestas mensaxes. 

A secuenciación das habilidades comunicativas receptivas non supón que demos por feito que o 
alumnado non as adquirise na Educación Secundaria Obrigatoria; o que tratamos de conseguir é a 
automatización do seu uso en Bacharelato, grazas ao repaso e á práctica continua que se fai delas 
ao longo das unidades didácticas. 

Polo que respecta á produción oral, en Bacharelato os interlocutores/as continúan sendo –como na 
ESO– profesores/as, compañeiros/as e falantes da lingua inglesa. Os alumnos/as participan en 
conversas nas que hai que narrar, describir, informar e transmitir ideas e opinións de xeito claro e 
ordenado, utilizando estratexias de comunicación e compensación que aprenderon na ESO, e tamén 
repasan, amplían e profundan nas funcións comunicativas da lingua estudadas en cursos precedentes. 
Ademais, a secuenciación dos contidos fonéticos –interrelacionada co resto de contidos do curso–, 
facilita a corrección dos erros de pronuncia máis comúns entre os alumnos/as. 

En canto á produción escrita, a complexidade acharase non só na extensión e os conceptos 
expresados, senón tamén nas habilidades comunicativas utilizadas. Por tanto, en Bacharelato os 
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textos terán un carácter cada vez máis complexo, aínda que sempre dentro da realidade persoal e 
académica do alumnado. As producións incluirán desde cartas ou correos electrónicos informais ou 
formais até textos narrativos, de opinión, argumentativos, informativos e descritivos ou biografías. 

Os alumnos/as deberán progresar na utilización das estruturas gramaticais, mostrando así un grao de 
madurez sintáctica maior que na ESO. Esta madurez leva aparellado o uso correcto dalgunhas oracións 
subordinadas e marcadores do discurso, a ampliación do léxico receptivo e produtivo e o 
desenvolvemento de procesos de autocorrección. 

No referente á lectura comprensiva e autónoma de textos de temática xeral e/ou adecuados aos seus 
intereses, o alumnado utilizará técnicas de aprendizaxe que desenvolvan a súa autonomía na lectura 
comprensiva e no uso dos procedementos adquiridos de modo sistemático. Os tipos de texto máis 
usuais son artigos de revistas, textos informativos, narrativos e culturais, extractos de libros, poemas 
e historias breves. As estratexias de lectura centradas en desenvolver a súa autonomía, tales como a 
utilización de dicionarios (seleccionar o adecuado, detectar e buscar as palabras esenciais para a 
comprensión, identificar a acepción apropiada, etc.), o uso de gramáticas e libros de referencia, e o 
uso de recursos lingüísticos tales como a formación de palabras, as categorías gramaticais, a 
identificación de false friends, sinónimos, etc., requiren unha práctica sistemática para alcanzar a 
automatización no desenvolvemento da lectura comprensiva. Os textos iranse especializando aos 
poucos, con temas de interese e actividades de dificultade adecuada ao seu nivel, co obxectivo de 
fomentar nos alumnos/as o aprecio da lectura como fonte de información, pracer, lecer e acceso a 
outras culturas e formas de vida, e fomentar unha actitude receptiva e respectuosa, á vez que crítica, 
ante a información que transmiten os devanditos textos. 

A reflexión sobre o funcionamento do sistema lingüístico non só é importante no noso método como 
elemento facilitador da aprendizaxe, senón tamén como elemento imprescindíbel para a 
autocorrección. Deste xeito, en Mindset 2 foméntase a competencia comunicativa, a través de textos 
orais e escritos, e a reflexión sobre a competencia lingüística propiamente dita, mediante unha serie 
de estratexias de aprendizaxe autónoma para que o alumno/a as poida automatizar coa práctica. Para 
iso, o uso destas estratexias, en todas as seccións que compoñen as unidades, fomentan a reflexión 
de modo organizado e gradual na súa aprendizaxe da lingua inglesa. 

A actitude do alumno/a ante a aprendizaxe da lingua estranxeira é esencial para que recoñeza e 
aprecie o valor comunicativo da mesma e a súa propia capacidade de aprender. A reflexión sobre a 
lingua e a súa aprendizaxe inclúen a consideración da finalidade que para cada estudante ten, base 
fundamental para que recoñeza a súa capacidade persoal de aprender e progresar, e para que adopte 
as destrezas de estudo necesarias que poderá utilizar ao longo da súa vida. 

Para o desenvolvemento do proceso de autoavaliación, é de grande utilidade o material que, baseado 
nos principios do Portfolio Europeo das Linguas para Secundaria, desenvolveu a editorial e que anima 
a reflexionar sobre o propio proceso de aprendizaxe. Este material ofrece a posibilidade de volver 
sobre cada un dos apartados de cada unidade e, de modo reflexivo, plasmar o seu grao de consecución 
en cada un deles. Poden tamén tomar decisións sobre o que deben facer para mellorar naquelas 
destrezas onde a aprendizaxe estea a ser máis deficitaria. 

En Mindset 2 faise uso dos elementos socioculturais que achega a lingua estranxeira e promóvese a 
súa interpretación e valoración. Con isto preténdese facilitarlle ao alumnado a comprensión da cultura 
anglosaxoa, presentándolle os seus elementos máis significativos, valores, normas e estereotipos, 
sempre resaltando o contraste coa propia cultura e a relativización, e buscando os valores comúns 
que ambas as culturas supoñen. As referencias culturais aos países nos que se fala inglés incluíronse 
nas lecturas de cada unidade do Student’s Book e do Workbook, así como na sección cultural English 
Around the World do Student’s Book. 
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Por suposto, o alumnado debe ser consciente da importancia que ten o inglés nas relacións 
internacionais, unha realidade que eles verán patente no panorama social e laboral actual e a cuxa 
comprensión contribuímos desde a nosa área. 

A utilización sistemática de estratexias de autonomía é a finalidade a longo prazo que se busca na 
aprendizaxe de calquera materia educativa. Con todo, cada materia require o seu proceso e uns 
procedementos propios, que irán desde os máis básicos até os máis complexos. 

As estratexias son elementos cruciais para a aprendizaxe e é necesario utilizalas constantemente até 
chegar á súa total automatización, sen necesidade de reflexión. Por iso, en Bacharelato, primeiro 
identificamos as necesidades da aprendizaxe e despois, en consonancia con elas, seleccionamos as 
actividades, os materiais e os modos de traballo apropiados para alcanzar o obxectivo específico que 
nos propoñemos.  

As estratexias de aprendizaxe tamén van encamiñadas a mellorar o desenvolvemento dos procesos 
mentais necesarios para realizar as actividades. Estas son as que desenvolvemos en cada destreza 
comunicativa: 

• Reading (comprensión escrita): predición do contido do texto a partir do título, subtítulo e 
ilustracións; lectura da primeira oración de cada parágrafo para atopar a idea central; 
identificación da finalidade do texto (informar, entreter, etc.); procura de información 
específica (scanning); identificación das palabras clave nun texto; inferencia de significados 
non explícitos (ler entre liñas); dedución do significado das palabras polo contexto. 

• Listening (comprensión oral): comprensión de enunciados; anticipación de contidos; atención 
selectiva; identificación de información específica; inferencia de significados; toma de notas; 
seguimento de instrucións; identificación do tema principal; secuenciación de información; 
recoñecemento da pronuncia; distinción de diferentes matices de significado segundo o ritmo 
e a entoación; audición comprensiva de mensaxes emitidas por falantes con distintos acentos, 
etc. 

• Speaking (producción oral): estratexias de elaboración que facilitan a interacción na aula, tales 
como organizar as ideas antes de falar e basear a exposición oral nun guión que dea mostras 
de claridade e estrutura lóxica; estratexias de compensación, clarificación e comprobación; 
estratexias para a práctica como a repetición, a imitación, a aplicación de regras, etc.; 
estratexias de autocorrección como a identificación de problemas e a súa solución, buscando 
sempre mellorar a pronuncia, o ritmo e a entoación nas producións orais. 

• Writing (expresión escrita): á marxe das estratexias comentadas no apartado anterior, 
inclúense tamén as de transferencia, elaboración e autocorrección; o desenvolvemento da 
imaxinación e a creatividade, e a procura da información en diversas fontes. O alumno/a 
deberá atender tanto ao proceso de escritura coma ao produto, tendo en conta as 
características propias do tipo de texto, utilizando o rexistro idóneo, os marcadores do 
discurso e os signos de puntuación adecuados, ordenando frases e parágrafos en textos 
coherentes mediante o uso de adxectivos, adverbios, expresións temporais, conxuncións e 
conectores, e respectando á vez a estrutura dos mesmos. 

En resumo, Mindset 2 articúlase ao redor dos seguintes principios básicos: 

• Ensinar a lingua estranxeira co fin de que o alumno/a logre comunicarse e desenvolverse con 
éxito no plano oral e no escrito de xeito natural. 

• Profundar no desenvolvemento das estratexias de aprendizaxe para que poida enfrontarse 
con éxito a situacións reais de comunicación. 

• Conseguir que entenda o funcionamento do sistema lingüístico e que reflexione sobre o 
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mesmo, comparándoo coa súa lingua materna, para alcanzar un bo nivel de comunicación. 

• Profundar no sistema fonético, as funcións gramaticais e o vocabulario de modo que poida 
recoñecelos e empregalos en situacións reais de comunicación. 

• Fomentar a expresión das ideas e puntos de vista persoais do alumno para crear unha 
comunicación real. 

• Desenvolver e dominar de forma integrada as catro destrezas básicas: listening, speaking, 
reading e writing. 

• Ofrecerlle todas as facilidades posíbeis para que amplíe os seus coñecementos sobre os 
aspectos socioculturais da lingua inglesa e asimile a cultura da que forma parte, evitando así 
que exprese os seus logros só en termos morfosintácticos e funcionais. 

• Espertar no alumnado a responsabilidade de conseguir a autonomía na súa aprendizaxe, 
recoñecendo os métodos de estudo e o tipo de organización que máis lle conveñan. 

• Motivalo con temas de interese e ofrecerlle unhas metas claras ao longo do curso. 

• Fomentar a autoavaliación como ferramenta imprescindíbel para conseguir un progreso eficaz 
na aprendizaxe. 

 
5.6. Materiais e recursos didácticos 

 Libro de texto: Mindset 2. Ed. Burlington 
 Workbook 
 Guía do Profesor, Teacher’s Resource Pack 
 Ordenador na aula. O libro dixital está instalado 
 Outras páxinas web como: www.oup.com/elt, www.agendaweb.com www.oupe.es 

www.englishexercises.org learnenglish.britishcouncil.org www.teachingenglish.org.uk, 
http://www.learn-english-today.com/lessons/lessons_list.html http://www.eslgold.com/ 
http://www.englishgrammar.org/lessons/, http://www.esl-galaxy.com/ 
http://www.esltower.com/index.html http://www.isabelperez.com/default.htm 
www.slideshare.com www.busyteacher.com 

 Para listenings: http://www.esl-lab.com/, http://www.elllo.org/, 
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-
great?utm_source=learnenglish&utm_medium=homepage-advert&utm_campaign=le-
adverts, http://www.world-english.org/listening.htm 

 

5.7. Avaliación 

A. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Os alumnos de 2º Bacharelato deberán ser capaces de entender a avaliación como un medio de 
valoración continuada dos seus traballos nas destrezas e o dominio lingüístico. 

As probas faranse segundo un calendario de probas previo á sesión de avaliación e ao longo do 
trimestre. 

A avaliación na materia de lingua inglesa é continua. As avaliacións serán valoradas do seguinte xeito: 

http://www.oup.com/elt
http://www.agendaweb.com/
http://www.oupe.es/
http://www.englishexercises.org/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.learn-english-today.com/lessons/lessons_list.html
http://www.eslgold.com/
http://www.englishgrammar.org/lessons/
http://www.esl-galaxy.com/
http://www.esltower.com/index.html
http://www.isabelperez.com/default.htm
http://www.slideshare.com/
http://www.busyteacher.com/
http://www.esl-lab.com/
http://www.elllo.org/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-great?utm_source=learnenglish&amp;utm_medium=homepage-advert&amp;utm_campaign=le-adverts
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-great?utm_source=learnenglish&amp;utm_medium=homepage-advert&amp;utm_campaign=le-adverts
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-great?utm_source=learnenglish&amp;utm_medium=homepage-advert&amp;utm_campaign=le-adverts
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-great?utm_source=learnenglish&amp;utm_medium=homepage-advert&amp;utm_campaign=le-adverts
http://www.world-english.org/listening.htm
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 1ª Avaliación: 20% da nota final 
 2ª Avaliación: 30% da nota final 
 3ª Avaliación: 50% da nota final 

As probas que se farán por avaliación serán dos seguintes tipos ou categorías e faranse polo menos 
unha de cada por avaliación. 

Non haberá probas de recuperación. 

1.- READING COMPREHENSION / WRITING 

Exercicios de comprensión lectora, tanto para respostar sobre unha lectura, como para indicar se é 
verdadero ou falso, corrixir o que non é certo, etc... 

Exercicios de escritura de textos, descricións, resumos, cartas, escritos de opinión, escritos narrativos, 
etc. 

2.- GRAMMAR/VOCABULARY 

Exercicios específicos de avaliación de contidos gramaticais e de vocabulario con variedade de tipos 
de exercicios que os alumnos xa coñecen e practicaron durante o trimestre. 

3.- SPEAKING 

Non se farán probas específicas para avaliar a expresión oral, xa que non eran obxecto ata o momento 
de proba no exame de ABAU. Non obstante, o profesor que o considere oportuno, e tendo en conta 
o traballo realizado na aula, pode redondear a calificación dos seus alumnos co uso que estes fan da 
lingua inglesa na aula. 

A valoración das diferentes partes será como se indica a continuación, tanto na convocatoria ordinaria, 
coma na extraordinaria: 

 
READING & WRITING 60% 

GRAMMAR & VOCABULARY 40% 

 
Elimínase a proba de LISTENING tendo en conta as previsións do tipo de exame que preparará a 
CIUG para as probas ABAU neste ano académico 2022/2023. 
 
CÁLCULO DA NOTA 

Na 1ª, 2ª e 3ª avaliacións, a cualificación redondearase ao díxito superior a partir do 0,75, sempre e 
cando o alumnado tivese todo entregado en tempo e forma e non deixase ningunha parte do exame 
en branco ou practicamente en branco. É dicir, se un alumno obtén unha media de exames de 7,6, a 
súa nota nesa avaliación será un 7; mentres que se obtén unha media de 7,8, a súa nota sería un 8. 

Todos os exercicios, redaccións e outros traballos, servirán para que o alumnado mellore o seu 
rendemento. 

AVALIACIÓN ORDINARIA 

a. Obterán a cualificación de APTOS os alumnos que teñan aprobadas as distintas avaliacións 
parciais. 
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b. Tamén a obterán os que teñan unha evolución positiva na súa aprendizaxe e superen a terceira 
avaliación, ao ser a materia de inglés unha materia de contidos progresivos. 

 
CUALIFICACIÓN FINAL 

• O cálculo da nota final dos alumnos que aprobaron a terceira avaliación será calculada 
segundo a media ponderada das tres avaliacións e coas seguintes porcentaxes: 1ª Avaliación 
(20% da nota); 2ª Avaliación (30% da nota); 3ª Avaliación (50% da nota). Neste caso teranse 
en conta as décimas das notas das avaliacións e redondearase a partir do 0,5. É dicir, un 
alumno cun 5,6 calculado segundo as porcentaxes de cada avaliación, levará un 6 no boletín. 

CRITERIOS ADICIONAIS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

a. No caso de existir evidencia de que un alumno copiara un exame total ou parcialmente, a proba 
quedará invalidada cunha puntuación de “0”. 

b. O alumno/a deberá ser o autor das tarefas encomendadas. No caso de existir evidencia de que un 
alumno presenta traballos feitos total ou parcialmente por terceiras persoas ou tarefas plaxiadas, 
a tarefa quedará invalidada cunha puntuación de “0” e o alumno perderá a puntuación que tiver 
asignada. 

c. A asistencia dos alumnos ás probas sinaladas e datadas é obrigatoria e só se repetirán en caso de 
enfermidade, falecemento dun familiar de 1º ou 2º grao ou deber inescusable de carácter xudicial. 
Todas estas circunstancias deberán estar debidamente documentadas. 

 

No capítulo IV, artigo 6 da Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de 
avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de 
bacharelato no sistema educativo de Galicia, establécese que no bacharelato: 

6. No segundo curso de bacharelato, no período abranguido desde a realización da avaliación 
final ordinaria ata as datas de celebración das probas extraordinarias, o centro educativo 
organizará a impartición das clases co fin de preparar o alumnado para a realización da 
avaliación de acceso á universidade e das probas extraordinarias. 

Tendo isto en conta, o departamento de inglés dedicará ese período á preparación e á realización das 
probas extraordinarias, e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría, sen 
descuidar o labor de preparación do alumnado de 2º de Bacharelato para as ABAU. A metodoloxía e 
materiais utilizados nesta fase do curso escolar será a mesma que para o resto do curso. 

 

B. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

A proba extraordinaria será similar á proba global final ordinaria e rexerase polas mesmas 
porcentaxes: 

READING & WRITING 60% 

GRAMMAR & VOCABULARY 40% 
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C. CONTIDOS MINIMOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Estratexias de comprensión: 

 Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema. 
 Identificación do tipo de escoita necesario para realizar a tarefa (global, selectiva, detallada, 

etc.). 
 Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el. 
 Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos principais, 

detalles relevantes e implicacións). 
 Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 
 Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 
 Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

 
B1.2. Recoñecemento dos marcadores conversacionais máis comúns: verificadores, expresivos, 
apelativos e fáticos. 

 
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1Estratexias de produción: 

Planificación: 

- Identificar o contexto, o destinatario e a finalidadee e da produción ou da interacción. 
- Percepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais e a súa 

estrutura básica. 
- Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e á canle, aplicando o rexistro e a 

estrutura de discurso adecuados a cada caso, e escollendo os expoñentes lingüísticos 
necesarios para lograr a intención comunicativa. 

- Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos previamente asimilados e memorizados. 

Execución: 

- Expresión da mensaxe con claridade e coherencia, estruturándoa adecuadamente e 
axustándose, de ser o caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou da mensaxe (facer 
concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles. 

- Aproveitamento dos coñecementos previos sacándolle o maior partido (utilizar linguaxe 
"prefabricada", etc.). 

- Cooperación na interacción con outras persoas, verificando a comprensión propia e das 
demais persoas, e cooperando activamente na realización das tarefas de comunicación. 

- Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos ou 
paralingüísticos: 

Lingüísticos: 

 Modificación de palabras de significado parecido. 
 Definición ou parafrase dun termo ou dunha expresión. 
 Produción de autocorrección, falsos comezos, repeticións e circunloquios. 
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Paralingüísticos. 

 Petición de axuda ou clarificación. 
 Sinalización de obxectos, uso de deícticos ou realización de accións que aclaran o significado. 
 Uso de linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións faciais, posturas, 

contacto visual ou corporal, e proxémica). 
 Uso de sons extralingüísticos e calidades prosódicas convencionais 
 Uso dos elementos prosódicos (pausas, ritmo e entoación) como substitutos dos marcadores 

discursivos para indicarlle á persoa destinataria ou oínte as partes do discurso que deben ser 
cointerpretadas. 

 

B2.2. Rutinas ou modelos de interacción segundo o tipo de situación de comunicación en contextos 
informais e formais máis habituais. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Estratexias de comprensión: 

 Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema (coñecementos previos 
sobre o contido de que se trate) a partir da información superficial e paratextual: 
proveniencia do texto, imaxes, organización na páxina, títuos de cabeceira, etc. 

 Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva, 
intensiva ou extensiva). 

 Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos 
 principais, detalles relevantes e implicacións). 
 Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el. 
 Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 
 Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión 
 de elementos significativos, lingüísticos e paratextuais. 
 Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

 
Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

B4.1. Estratexias de produción: 
Planificación: 

 Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e comunicativas, co fin de 
realizar eficazmente a tarefa (repasar o que se sabe sobre o tema, o que se pode ou se quere 
dicir, etc.) 

 Localización e uso adecuado de recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou 
dunha gramática, obtención de axuda, etc.) 
Execución: 

 Elaboración dun borrador. 
 Estruturación do contido do texto. 
 Organización do texto en parágrafos abordando en cada un unha idea principal, 

conformando entre todos o seu significado ou a idea global. 
 Discriminación das propiedades textuais de coherencia, cohesión e adecuación. 
 Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de 

texto. 
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 Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou da mensaxe (facer 
concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos 
dispoñibles. 

 Aproveitamento dos coñecementos previos sacándolles o maior partido (utilizar linguaxe 
"prefabricada", etc.). 

 
Revisión: 

 Identificación de problemas, erros e repeticións. 
 Verificación da progresión e da coherencia. 
 Atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación. 
 Reescritura definitiva. 
 Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño da letra adecuado, uso normativo 

de maiúsculas e minúsculas, etc.).so. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 

 Discriminación e uso dos trazos fonéticos que distinguen fonemas (trazos distintivos como 
sonoridade, nasalidade e apertura de vogais). 

 Recoñecemento e produción de unidades maiores do nivel fónico (secuencia acentual das 
palabras). 

 Recoñecemento e uso comprensible dos elementos prosódicos (acento, ritmo e entoación 
das oracións). 

 Recoñecemento de palabras e frases de uso coloquial común emitidas con procedementos 
básicos de redución fonética. 

B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

 Convencións sociais. 
 Recoñecemento das normas e as variacións sociais, as convencións sociais e as formas, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, valores, crenzas e actitudes; características básicas 
do sentido do humor; usos lingüísticos adecuados ao contexto; referencias relativas á 
identidade nacional ou cultural; linguaxe non verbal e diferenzas específicas entre a propia 
cultura e a cultura portada pola lingua obxecto de estudo. 

 Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades lingüísticas que 
falan outra lingua e teñen unha cultura diferente á propia. 

B5.4. Plurilingüismo: 

 Consciencia das habilidades metalingüísticas adquiridas durante as aprendizaxes lingüísticas, 
e transferencia destes coñecementos e estratexias dunha lingua a outra para avanzar no seu 
dominio. 

 Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valorando positivamente as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

B5.5. Funcións comunicativas: 

 Xestión de relacións sociais no ámbito persoal, público, educativo e profesional. 
 Descrición e apreciación de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares, 

actividades, procedementos e procesos. 
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 Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e 
situacións presentes, e expresión de predicións e de sucesos futuros a curto, a medio e a 
longo prazo. 

 Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e puntos de vista, consellos, 
advertencias e avisos. 

 Expresión da curiosidade, o coñecemento, a certeza, a confirmación, a dúbida, a conxectura, 
o escepticismo e a incredulidade. 

 Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a 
prohibición, a exención e a obxección. 

 Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, o eloxio, a admiración, a satisfacción, a 
esperanza, a confianza e a sorpresa, así como os seus contrarios. 

 Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 
 Establecemento e xestión da comunicación e organización do procesos. 
 Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión de predicións e de sucesos futuros a curto, a medio e a 
longo prazo. 

 Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e puntos de vista, consellos, 
advertencias e avisos. 

 Expresión da curiosidade, o coñecemento, a certeza, a confirmación, a dúbida, a conxectura, 
o escepticismo e a incredulidade. 

 Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a 
prohibición, a exención e a obxección. 

 Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, o eloxio, a admiración, a satisfacción, a 
esperanza, a confianza e a sorpresa, así como os seus contrarios. 

 Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 
 Establecemento e xestión da comunicación e organización do discurso.  

 
B5.6. Léxico: 

 Recoñecemento e uso de léxico oral e escrito común e máis especializado dentro das propias 
áreas de interese nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, relativo á descrición 
de persoas e obxectos, tempo e espazo, estados, eventos e acontecementos, actividades, 
procedementos e procesos; relacións persoais, sociais, educativas e profesionais; educación e 
estudo; traballo e emprendemento; bens e servizos; lingua e comunicación intercultural; 
ciencia e tecnoloxía; historia e cultura. 

 Recoñecemento e uso de expresións fixas frecuentes (locucións idiomáticas, esquemas 
fraseolóxicos, colocacións, frases feitas e léxico propio de temas relativos a feitos de 
actualidade). 

 Recoñecemento e uso de antónimos, sinónimos e de procedementos de formación de palabras mediante 
recursos de derivación e de composición, e recoñecemento de "falsos amigos". 

B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada idioma. 
 

Contidos sintáctico-discursivos: 

- Tempos verbais : presente, pasado e futuro 
- Oracións de relativo : defining e non-defining (pronomes e adverbios de  
 relativo: usos, omisións e diferenzas entre ambas. 
- Conectores de causa e resultado 
- Verbos modais e modais perfectos 
- Conectores de adición e contraste 
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- A voz pasiva ; Causative use: have e get 
- Orde de adxectivos (opinion, size, age, shape, colour, origin, material) 
- Oracións condicionáis (real, unreal, impossible, mixed) + unless, as long as, 
 providing that.. 
- “If only …. / Wish” + past simple” /” wish + past perfect” / “wish + would” 
- Estilo indirecto e outros verbos introdutores (accept, agree, apologise, ask,  
 beg, insist,…) 
- Verbos con preposición 
- Uso do xerundio como suxeito dunha oración 
- Verbos irregulares 
 
*Vocabulario 
- Culture 
- Phrasal Verbs 
- Collocations 
- Safety 
- Expressions about safety and danger 
- Adjectives and Prepositions 
- Sport 
- Prepositional Phrases 
- Sport Idioms 
- Relationships 
- Expressions with over 
- Time 
- Expressions about Time 
- Transitive and Intransitive Phrasal Verbs 
- Work and Jobs 
- Compound Adjectives 
- Verbs and Prepositions 
 
  
*Pronuncia 
- Pronuncia e acento nas palabras 
- Pronuncia do son /ə/ 
- Pronuncia dos sons /ɜː/, /e/ 
- Pronuncia dos sons /æ/, /ɑː/, /t/, /d/ 
- Pronuncia dos sons /k/, /g/, /ʌ/ 
- Pronuncia dos sons /əʊ / e /ɒ/  
- Pronuncia do son /ɪə/ 
- Pronuncia das terminacións -ed 
- Pronuncia de consonant clusters /dʒ/, /j/ 
- Entoación nas oracións 
- Pronuncia de prefixos e acento nas palabras 
- Acento nas palabras 
- Pronuncia de palabras con letras mudas 
 
*A todo isto haberá que engadir o estudado en cursos anteriores 

 

D. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 
MATERIAS PENDENTES 

Estes alumnos rexeranse pola programación vixente para o primeiro de Bacharelato. Os exames 
faranse nas datas indicadas pola Xefatura de Estudos que para este curso son: 

 Exame global final: xaneiro-febreiro 
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 Exame global final: maio 
 

A Xefatura de Estudos indicará a data e a hora exacta dos exames globais.  

Os alumnos de 2º Bacharelato coa materia pendente repasarán a materia ao mesmo tempo que 
cursan 2º Bacharelato xa que o carácter progresivo da materia fai que se volvan a ver os contidos do 
primeiro curso de Bacharelato.  

As probas para avaliar a materia pendente serán elaboradas pola xefa do departamento e 
consensuadas co profesor de cada nivel. As probas serán corrixidas pola xefa do departamento e 
revisadas polo profesor actual do alumno. 

Os materiais curriculares serán os vixentes no curso anterior. Non se farán probas das lecturas. 

Os exames de alumnos pendentes constan dos seguintes apartados e valóranse segundo estas 
porcentaxes: 

READING & WRITING 50% 

GRAMMAR & VOCABULARY 50% 

 

CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS IMPRESCINDIBLES 

GRAMÁTICA VOCABULARIO 

- Formación de palabras: prefixation & suffixation, compound 
nouns. 

- Tempos verbais: Simple, Continuous & Perfect tenses. 
- Modais: Modals & Modal perfects. 
- Oracións Condicionais. 
- A Voz Pasiva e Formas Causativas. 
- O Estilo Indirecto: Reported speech. 
- Oracións de Relativo: Defining & Non-Defining Relative clauses. 
- Phrasal Verbs & Collocations. 
- Uso do Xerundio e do Infinitivo. 
- Used to/ would, be used to, get used to 

- Familia 
- Relacións persoais 
- Tempo atmosférico 
- Mundo do espectáculo 
- Mundo da espionaxe 
- Estado físico 
- Educación 
- Tecnoloxía 
- Viaxes 

EXPRESIÓN ESCRITA 

- Texto narrativo 
- Texto opinión 
- Texto argumentativo (for & against) 
- Correspondencia formal e informal 

 

TAREFAS DE APOIO Á RECUPERACIÓN 

O departamento de inglés porá a disposición do alumnado na Aula Virtual do centro tarefas similares 
ás probas de recuperación con solucionarios. 

 

A información sobre as probas de pendentes e as datas das probas de recuperación publicaranse na 
páxina web do centro e no Taboleiro preparado a tal efecto. É responsabilidade do alumnado 
informarse das datas e lugares das probas. 
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5.8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 

TÁBOA DE INDICADORES 

 SI NON POR QUE? 
Os obxectivos marcados son axeitados ás capacidades e 
intereses do alumnado. 

   

O alumnado ten claros os obxectivos.    
As competencias foron traballadas, gradadas e 
desenvolvidas. 

   

Os contidos foron adaptados ás peculiaridades do alumnado.    

A metodoloxía é estimulante para o alumnado e eles a 
consideran axeitada. 

   

Os materiais e recursos son axeitados.    
Motivouse o alumnado.    
Logramos a implicación das familias.    
O equipo docente traballou coordinadamente e asumindo 
pautas compartidas. 

   

As actividades foron axeitadas ás capacidades do alumnado.    

Traballaronse os estandares de aprendizaxe.    
A axuda prestada foi axustada ás necesidades do alumnado.    

Temos dado a posibilidade de interactuar entre iguais.    
Tiveron cabida as iniciativas persoais do alumnado.    
O desenvolvemento das actividades axustouse ao que se 
programou. 

   

A organizacion dos espazos da aula favorece o traballo tanto 
individual como colectivo, asi como o desenvolvemento de 
tarefas e metodoloxías diversas. 

   

O uso das novas tecnoloxías foi axeitado tanto para o 
alumnado como para as explicacións e usos de recursos por 
parte do profesorado. 

   

 

5.9. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan 
adoptar como consecuencia dos seus resultados 

Nos primeiros días do curso o profesorado constatará os coñecementos previos do alumnado 
realizando diferentes actividades escritas e orais de diagnóstico (comprensión, expresión escrita, 
contidos gramaticais). 

 

5.10. Medidas de atención á diversidade 

Un dos elementos que máis potenciaba a LOE e continúase potenciando con LOMCE é a atención á 
diversidade. É evidente que unha mesma actuación educativa exercida nun mesmo grupo de alumnos 
produce efectos diferentes en función dos coñecementos e experiencias previos de cada un deles, as 
súas capacidades intelectuais, así como os seus intereses e as súas motivacións ante o ensino. 
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É por esta razón pola que, en moitas ocasións, debemos modificar ou adaptar os contidos ou a 
metodoloxía para que todos os alumnos poidan alcanzar os obxectivos establecidos. Do mesmo xeito, 
debemos ofrecer actividades de ampliación para aqueles alumnos máis capaces ou receptivos. A 
atención á diversidade debe levarse a cabo sempre nos dous sentidos. Por iso, constantemente 
deberase atender a estas diferenzas, presentando as mesmas actividades de forma diversa a partir 
das actividades formuladas no libro do alumno. 

Deberemos calibrar a quen dirixir e propoñer unhas actividades ou outras e deberemos ser consciente 
en todo momento desas diferenzas, non só á hora de avaliar, senón tamén á hora de ensinar e de 
planificar o proceso de ensino-aprendizaxe. 

Así, ofreceremos actividades de reforzo e ampliación que permiten dar unha atención individualizada 
aos alumnos, segundo as súas necesidades e o seu ritmo de aprendizaxe. 

Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: facilitaranse contidos e material de ampliación 
axeitado ás necesidades destes alumnos que lles permitan desenvolver ao máximo as súas 
capacidades. 

Para os alumnos con integración tardía no sistema educativo: adoptaranse as medidas de reforzo 
necesarias que faciliten a súa integración escolar e a recuperación do seu desfase para que lles 
permitan continuar con aproveitamento os seus estudos. 

Para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: adoptaranse tanto medidas de 
escolarización como de atención. Para alumnos con minusvalidez, tomaranse medidas de 
flexibilización e alternativas metodolóxicas. Para alumnos con dificultades de aprendizaxe graves, 
priorizaranse os contidos de procedementos e actitudes, buscando a integración social, ante a 
imposibilidade de lograr un progreso suficiente en contidos conceptuais. Hai que insistir nos contidos 
instrumentais ou de material considerados como tales. 

 

5.11. Elementos transversais 

A práctica da aula reproduce de forma continua temas e vivencias do mundo exterior, ofrecéndolle ao 
profesorado a posibilidade de incorporar o tratamento xeral dos temas transversais no propio ritmo 
da clase e de facelos emanar de forma natural das actividades lingüísticas que se desenvolven día a 
día, de tal xeito que non supoñan para o profesorado unha actividade illada e sen coherencia didáctica. 
O ambiente que se cree na aula debe facilitar por si mesmo unha educación moral e cívica 
fundamentada no respecto, no diálogo e na autocrítica do alumnado que forma parte da comunidade 
grupal e escolar. Traballaranse a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 
audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica 
e constitucional. 

A consellería con competencias en materia de educación fomentará o desenvolvemento da igualdade 
efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con 
discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por 
calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos 
os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, 
a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto 
por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia 
terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 
terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 
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A programación docente debe abranguer en todo caso a prevención da violencia de xénero, da 
violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, 
racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. 

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación 
por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade 
homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

A consellería con competencias en materia de educación fomentará as medidas para que o alumnado 
participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a 
partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza 
nun mesmo e o sentido crítico. 

A maoires, hai contidos transversais que forman parte integral da nosa materia, entre outros motivos, 
por estar estreitamente ligados a moitos dos contidos léxicos da nosa materia. Entre outros, 
salientamos os seguintes temas transversais: 

• A educación non sexista 

• Respecta-las distintas normas que rexen as sociedades. 

• Amosar tolerancia polas distintas personalidades e costumes. 

• Os animais e espacios naturais en perigo: A importancia de coida-lo medio ambiente. O 
aforro de enerxía e a reciclaxe. 

• Concienciación sobre un consumo responsable. 

• A importancia das zonas verdes nas cidades e de coida-lo entorno. 

• A solidariedade como ben fundamental. 

• Respecto polas tradicións e cultura dos pobos. 

• A saúde. Importancia do exercicio físico, a dieta. 

 

5.12. Actividades complementarias e extraescolares 

Dada a situación de incerteza na que nos atopamos, o Departamento de inglés aínda está a valorar a 
posible realización de actividades durante o curso escolar das que, no seu caso, se informará polas 
canles habituais. 

5.13. Plan TIC 

O Departamento de inglés seguirá a incorporar as TIC na súa actividade: no proceso de ensino-
aprendizaxe, na relación entre os membros do departamento e co resto do profesorado, no contacto 
con centros do exterior, etc.  

Os nosos alumnos viven nun mundo no que o uso das Tics están a cambiar a maneira de comunicarnos. 
Na nosa materia son un instrumento para axudar a que o alumnado desenvolva a súa competencia 
lingüística. 

O noso centro conta dende o curso pasado 2020-2021 con aulas Edixgal en 1º e 2º de ESO. Este ano 
terá lugar a súa ampliación ós restantes cursos de ESO. Contamos cunha aula de idiomas con 
ordenadores para os alumnos, ordenador do profesor e canón. Nas aulas de bacharelato tamén 
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contan con ordenador e canón. É moi importante para esta materia o bo funcionamento das 
tecnoloxías xa que a maioría das editoriais traballan con materiais dixitais. 

Dentro da programación dos cursos aparecen puntos específicos cunha serie de actividades nas que 
podemos utilizar as Tics. 

 

5.14. Plan lector 

A materia de lingua inglesa está directamente relacionada co fomento da lectura posto que, ao 
tratarse da aprendizaxe dunha lingua, a competencia lectora e o desenvolvemento de estratexias para 
acadala é un dos seus obxectivos básicos.  

A través do libro de texto, da internet, xornais, revistas e outros recursos e soportes os alumnos 
entrarán en contacto con todo tipo de textos: cartas, mensaxes electrónicos, receitas de cociña, 
instrucións, tiras cómicas, novelas, folletos turísticos, anuncios, horarios, menús, extractos de obras 
literarias, artigos de periódicos, revistas e publicacións na rede, letras de cancións...  

As estratexias de comprensión lectora non son exclusivas dunha lingua, polo que serán traballadas 
nas actividades ordinarias da aula nas distintas materias. Algunhas destas estratexias implicadas na 
competencia lectora que se traballarán nas clases de inglés son:  

 Comprender globalmente (capacidade para identificar a idea principal do texto).  

 Obter información específica (capacidade para extraer información do texto).  

 Elaborar unha interpretación (capacidade para extraer o significado e realizar inferencias a 
partires do lido).  

 Reflexionar sobre o contido do texto (capacidade para relacionar o contido do texto cos 
coñecementos previos).  

 Reflexionar sobre a estrutura dun texto (capacidade de relacionar a forma do texto coa súa 
utilidade e función).  

A lectura pode non ser só libros, senón outros materiais. Ademais dos libros, o profesorado terá a 
liberdade de elixir outros soportes polos que o alumnado traballe a lectura: textos independentes 
(fotocopias, etc.), recursos de internet, cancións, carteis, etc. Todos eles poderán ser obxecto de 
exame e avaliación para traballar a destreza lectora.  

 

5.15. Accións de contribución ao Plan de convivencia 

A boa convivencia no centro e na aula é fundamental para que o proceso de ensino-aprendizaxe teña 
éxito. Partindo da premisa de que a convivencia está baseada na tolerancia e o respecto, o 
departamento de inglés propón:  

1. Que o profesorado sexa exemplo de tolerancia e respecto, tanto no trato cos compañeiros como 
cos alumnos e ante distintas situacións.  

2. Garantir un ambiente de respecto mutuo que favoreza o bo desenvolvemento do proceso de 
ensino-aprendizaxe, evitando a discriminación por sexo, relixión, raza, nacemento ou calquera 
outra causa e fomentando a participación e o respecto polas ideas dos outros.  

3. Promover a resolución de conflitos a través do diálogo.  
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4. Intervir ante condutas disruptivas, dialogando, aplicando medidas correctoras e informando ao 
titor e á xefatura de estudos.  

5. Previr posibles casos de acoso escolar facendo un seguimento dos alumnos en canto á súa actitude 
e ás relacións cos compañeiros, para detectar posibles cambios.  

6. Comunicar ou contrastar calquera cambio de conducta co titor, xefe de estudos ou orientadora. 

VI. AVALIACIÓN DOS PROCESOS DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

TÁBOA DE INDICADORES 

 SI NON POR QUE? 
Os obxectivos marcados son axeitados ás capacidades e 
intereses do alumnado. 

   

O alumnado ten claros os obxectivos.    
As competencias foron traballadas, gradadas e 
desenvolvidas. 

   

Os contidos foron adaptados ás peculiaridades do 
alumnado. 

   

A metodoloxía é estimulante para o alumnado e eles a 
consideran axeitada. 

   

Os materiais e recursos son axeitados.    
Motivouse o alumnado.    
Logramos a implicación das familias.    
O equipo docente traballou coordinadamente e asumindo 
pautas compartidas. 

   

As actividades foron axeitadas ás capacidades do 
alumnado. 

   

Traballaronse os estandares de aprendizaxe.    
A axuda prestada foi axustada ás necesidades do 
alumnado. 

   

Temos dado a posibilidade de interactuar entre iguais.    
Tiveron cabida as iniciativas persoais do alumnado.    
O desenvolvemento das actividades axustouse ao que se 
programou. 

   

A organizacion dos espazos da aula favorece o traballo 
tanto individual como colectivo, asi como o 
desenvolvemento de tarefas e metodoloxías diversas. 

   

O uso das novas tecnoloxías foi axeitado tanto para o 
alumnado como para as explicacións e usos de recursos 
por parte do profesorado. 

   

 

VII. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PD 

Para poder valorar e avaliar a programación teremos en conta a súa posta en práctica na aula. Nas 
reunións de departamento farase un seguimento para comprobar o grado de cumprimento de dita 
programación. Ao final de curso valorarase o grado de consecución da programación. Se non se 
acadase un grado óptimo de consecución, se reconsideraríase a mesma baseándonos en datos, os 
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máis obxectivos posibles, como as horas asignadas a cada unidade, e a extensión dos contidos 
impartidos en relación cos previstos. Tamén habería que considerar o grado de consecución, por parte 
dos alumnos, dos obxectivos previstos, o seu interese e traballo, e o grado de consecución dos 
obxectivos fixados polo profesor. Analizaríanse os resultados das avaliacións e a metodoloxía e os 
recursos didácticos empregados.  

Como as programacións non son elementos pechados, están suxeitas a axustes e cambios xa que 
moitas veces no se dan as condicións materiais e humanas que fan posible o seu desenvolvemento. 
Tódolos cambios e axustes posibles teranse en conta na elaboración da programación do seguinte 
curso. 

Para valorar o axuste entre a programación e os resultados obtidos, o Departamento deseñou este 
instrumento: 
 

 

ELEMENTOS A 
AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 
Non conseguido 

Conseguido 
parcialmente 

Totalmente conseguido 

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

Non se adecúa ao 
contexto da aula. 

Adecúase parcialmente 
ó contexto da aula. 

Adecúase 
completamente ó 
contexto da aula. 

 

PLANS DE 
MELLORA 

Non se adoptaron 
medidas de mellora 
tralos resultados 
académicos obtidos. 

Identificáronse as 
medidas de mellora a 
adoptar tralos 
resultados académicos 
obtidos. 

Adoptáronse medidas 
de mellora segundo os 
resultados académicos 
obtidos. 

 

MEDIDAS DE 
ATENCIÓN Á 
DIVERSIDADE 

Non se adoptaron 
medidas de atención á 
diversidade adecuadas. 

Identificáronse as 
medidas de atención á 
diversidade a adoptar. 

Adoptáronse medidas 
de atención á 
diversidade adecuadas. 

 

TEMAS 
TRANSVERSAIS 

Non se traballaron 
tódolos temas 
transversais na materia. 

Traballáronse a maioría 
dos temas transversais 
na materia. 

Traballáronse tódolos 
temas transversais na 
materia. 

 

PROGRAMA DE 
RECUPERACIÓN 

Non se estableceu un 
programa de 
recuperación para os 
alumnos. 

Iniciouse o programa 
de recuperación para 
os alumnos que o 
necesiten. 

Estableceuse un 
programa de 
recuperación eficaz 
para os alumnos que o 
necesiten. 

 

ELEMENTOS A 
AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 
Non conseguido 

Conseguido 
parcialmente 

Totalmente conseguido 
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As posibles modificacións da programación realizadas ao abeiro desta avaliación faranse constar na 
memoria final do departamento, xunto coas medidas propostas, para ser tidas en conta na 
programación didáctica do curso seguinte. 
 

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Indicadores de logro 
Valoración 

Propostas de mellora 
1 2 3 4 

OBXECTIVOS DA 
MATERIA 

Non se alcanzaron os 
obxectivos da materia 
establecidos. 

Alcanzáronse parte dos 
obxectivos da materia 
establecidos para o 
curso. 

Alcanzáronse os 
obxectivos da materia 
establecidos para este 
curso. 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Non se desenvolveron 
a maioría das 
competencias clave 
relacionadas coa 
materia. 

Desenvolvéronse parte 
das competencias clave 
relacionadas coa 
materia. 

Logrouse o 
desenvolvemento das 
Competencias clave 
relacionadas con esta 
materia. 

 

PRÁCTICA 
DOCENTE 

A práctica docente non 
foi satisfactoria. 

A práctica docente foi 
parcialmente 
satisfactoria. 

A práctica docente foi 
satisfactoria. 

 

PROGRAMAS DE 
MELLORA PARA A 
PRÁCTICA 
DOCENTE 

Non se deseñaron 
programas de mellora 
para a práctica 
docente. 

Identificáronse os 
puntos para deseñar un 
programa de mellora 
para a práctica 
docente. 

Deseñáronse 
programas de mellora 
para a práctica 
docente. 

 

MATERIAIS E 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Os materiais e recursos 
didácticos non foron os 
adecuados. 

Os materiais e recursos 
didácticos foron 
parcialmente 
adecuados. 

Os materiais e recursos 
didácticos foron 
completamente 
adecuados. 

 

DISTRIBUCIÓN DE 
ESPAZOS E 
TEMPOS 

A distribución dos 
espazos e tempos non 
foi adecuada ós 
métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados. 

A distribución dos 
espazos e tempos foi 
parcialmente adecuada 
ós métodos didácticos 
e pedagóxicos 
utilizados. 

A distribución dos 
espazos e os tempos foi 
adecuada ós métodos 
didácticos e 
pedagóxicos utilizados. 

 

MÉTODOS 
DIDÁCTICOS E 
PEDAGÓXICOS 

Os métodos didácticos 
e pedagóxicos 
utilizados non 
contribuíron á mellora 
do clima da aula e do 
centro. 

Os métodos didácticos 
e pedagóxicos 
utilizados contribuíron 
parcialmente á mellora 
do clima na aula e do 
centro. 

Os métodos didácticos 
e pedagóxicos 
utilizados contribuíron 
á mellora do clima da 
aula. 

 

RESULTADOS DA 
AVALIACIÓN 

Os resultados da 
avaliación nesta 
materia non foron 
satisfactorios. 

Os resultados da 
avaliación nesta 
materia foron 
moderados. 

Os resultados da 
avaliación nesta 
materia foron 
satisfactorios. 
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1. Adecuación do deseño das unidades 
didácticas, temas ou proxectos a partir dos 
elementos do currículo. 

         

2. O desenvolvemento da programación 
respondeu á secuenciación e a temporalización 
previstas. 

         

3. Adecuación do grao mínimo de consecución 
fixado para cada estándar. 

         

4.Adecuación do sistema de cualificación.          
5. Vinculación de cada estándar a un ou varios 
instrumentos para a súa avaliación. 

         

6. Adecuación da secuencia de traballo na aula.          
7. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.          
8. Adecuación do libro de texto (no caso de que 
se use). 

         

9. Adecuación das pautas xerais establecidas 
para a avaliación continua: probas, traballos, etc. 

         

10. Adecuación dos criterios establecidos para a 
recuperación dun exame e dunha avaliación. 

         

11. Adecuación dos criterios establecidos para a 
avaliación final. [Só para ESO e bacharelato]. 

         

12. Adecuación dos criterios establecidos para a 
avaliación extraordinaria. [Só para ESO e bach]. 

         

13. Adecuación dos criterios establecidos para o 
seguimento de materias pendentes. [Só para ESO 
e bacharelato] 

         

14. Adecuación dos criterios establecidos para a 
avaliación desas materias pendentes. [Só para 
ESO e bacharelato] 

         

15. Adecuación das medidas específicas de 
atención ao alumnado con NEAE. 

         

16. Grao de desenvolvemento das actividades 
complementarias e extraescolares previstas. 

         

17. Adecuación dos mecanismos para informar ás 
familias sobre criterios de avaliación, estándares 
e instrumentos. 

         

18. Adecuación do seguimento e da revisión da 
programación ao longo do curso. 

         

19. Contribución desde a materia ao plan de 
lectura do centro. 

         

20. Grao de integración das TIC no 
desenvolvemento da materia. 

         

OBSERVACIÓNS 
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Asinan esta programación didáctica os membros do Departamento de Inglés 

 

   

Elvira Charlín Carracedo  Julia Ferreiro Regos 

   

   

María Consuelo Mahía Espiñeira  Mª José Pardo Fandiño 

   

   

Laura Rodríguez Manso  Ana Vicos Lemos 
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