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2.  INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 As vantaxes e oportunidades que nos ofrece a presente Lei de Educación (LOE), 

modificada pola Lei 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade 

Educativa (LOMCE), as particularidades do currículo desenvolvido para a 

Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, 

as esixencias e necesidades cada vez máis pluriculturais da nosa sociedade, 

xunto coas directrices establecidas polo Consello de Europa no Marco común 

europeo de referencia para as linguas, son tres claves significativas que quedan 

reflectidas no proxecto Key to Bacharelato. 

Cunha clara vocación educativa e de aprendizaxe onde os alumnos aprenden 

inglés a través de actividades motivadoras con carácter lúdico que permita de 

forma inconsciente e natural a adquisición da lingua estranxeira, e que encerran 

o reto de potenciar a habilidade do alumnado para percibir o coñecemento 

dunha lingua estranxeira non só como unha materia máis senón como o 

descubrimento dun mundo externo do que todos formamos parte responsable, 

promóvese a interacción na clase para desenvolver unha actitude de alerta cara 

ás normas e os valores sociais, dentro dos principios psicopedagóxicos nos que se 

fundamenta o deseño curricular para a etapa de Bacharelato. 

A finalidadee do noso proxecto é, en primeiro lugar, conseguir que o alumnado 

adquira todas as competencias marcadas pola LOMCE centrándonos, como é 

lóxico, na competencia en comunicación lingüística e facendo especial fincapé 

nas competencias sociais e cívicas, aprender a aprender e sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor. Por outra banda, incorporar o conxunto de elementos 

transversais, recollidos tamén pola LOMCE, ao proceso de aprendizaxe. Como é 

de esperar, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 

audiovisual e as TIC, traballaranse intensamente ao longo de todo o proceso, 

pero tamén terán cabida na aprendizaxe da lingua estranxeira a promoción da 

igualdade de oportunidades, a non discriminación, a igualdade efectiva entre 

homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero, a prevención e 

resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos, rexeitamento a calquera tipo 

de violencia, racismo ou xenofobia, respecto ás vítimas do terrorismo, o 

desenvolvemento sostible e o medio, os riscos de explotación e abuso sexual, as 

situacións de risco no uso das TIC, a protección ante emerxencias e catástrofes, o 

desenvolvemento do espírito emprendedor, a actividade física e a dieta 

equilibrada, a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico. 

Este proxecto ten en conta cambios tan significativos e evidentes como a 

globalización, que practicamente esixe o dominio dunha segunda lingua 

estranxeira, e o impacto das novas tecnoloxías, repercutindo directamente nos 

alumnos á hora de aprender, de comunicarse ou de realizar unha tarefa. 

Elementos que se converteron nunha prioridade e nunha ferramenta clave 
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respectivamente no proceso de aprendizaxe, non só na etapa á que fai 

referencia este documento, senón ao longo de toda a vida. 

Neste proxecto, o profesorado deberá crear as condicións esenciais para que se 

produza a aprendizaxe atendendo particularmente á diversidade nas 

habilidades e expectativas de cada alumno e á busca do desenvolvemento do 

talento de cada un deles. Preparará e organizará o traballo, axudando no 

desenvolvemento deste; coordinará accións; impulsando actitudes positivas 

cara ao idioma e a cultura inglesa, captando e desenvolvendo o interese do 

alumno cara ao novo e a creatividade, intervindo de forma activa e reflexiva, e 

tratando os erros como signos de progreso. 

Pola súa banda, o alumnado debe participar de forma activa no seu proceso de 

aprendizaxe, sendo, como define a LOMCE, o centro e a razón de ser da 

educación. 

 

 As Competencias clave Integradas 

A sociedade actual, cada vez máis heteroxénea e global, demanda un tipo de 

cidadán competente, que saiba o que fai e o que di de forma creativa e 

autónoma. 

Dende a área de linguas estranxeiras, esta formación, necesariamente continua, 

constitúe un proceso de construción social e emocional do coñecemento na que 

interaccionan permanentemente o corpo, a mente, a razón e as emocións. 

Nun proceso de aprendizaxe continua, baseado na adquisición de 

competencias, o alumnado, mediante os coñecementos que adquiriu, ha de ser 

capaz de aplicar o que sabe en situacións concretas, é dicir, poñer en práctica e 

demostrar os coñecementos, habilidades e actitudes que posúe para resolver 

diferentes feitos en diversos contextos. 

Cabe salientar o carácter combinado da aprendizaxe por competencias: o 

alumno, mediante o que sabe, debe demostrar que o sabe aplicar, pero ademais 

que sabe ser e estar. Desta forma vemos como unha competencia integra os 

diferentes contidos que son traballados na aula (conceptos, procedementos e 

actitudes), exemplo dunha formación integral do alumno. En suma, estamos a 

recoñecer que a institución escolar non só prepara o alumno no coñecemento 

de saberes técnicos e científicos, senón que o fai tamén como cidadán, de aí 

que deba demostrar unha serie de actitudes sociais, cívicas e intelectuais que 

impliquen o respecto aos demais, responsabilidade e cooperación. 

O noso proxecto recolle e integra os diferentes elementos curriculares -obxectivos, 

estándares de aprendizaxe e competencias- para o ensino da lingua estranxeira, 
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así como criterios e indicadores de competencias para a avaliación da 

adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da materia. 

 

 

 

 

 

3. CONTRIBUCIÓN DA AREA DE LINGUA ESTRANXEIRA AO LOGRO 
DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

  A reforma educativa, seguindo as recomendacións do Parlamento Europeo e do 

Consello do 18 de decembro de 2006, da UNESCO e da OCDE, entre outras, 

baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias, como 

complemento á aprendizaxe de contidos. Na definición que a Lei Orgánica para 

a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) fai do currículo, encontrámonos cos 

elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe entre os que se 

encontran as Competencias clave. Propóñense novos enfoques na aprendizaxe e 

avaliación, o que supón un importante cambio dirixido a aquilo que o alumnado 

asimila e é capaz de facer, sobre todo polo que respecta ás Competencias clave 

que se consideran prioritarias de cara ao desenvolvemento do alumnado. 

Fronte a un modelo educativo centrado na adquisición de coñecementos máis 

ou menos teóricos, desconectados entre si en moitas ocasións, un proceso 

educativo orientado á acción, baseado na adquisición de competencias incide, 

fundamentalmente, na adquisición duns saberes imprescindibles, prácticos e 

integrados, saberes que haberán de ser demostrados poos alumnos (é algo máis 

que unha formación funcional). En suma, unha competencia é a capacidade 

posta en práctica e demostrada de integrar coñecementos, habilidades e 

actitudes para resolver problemas e situacións en contextos diversos. De forma 

moi gráfica e sucinta, chegouse a definir como a posta en práctica dos 

coñecementos adquiridos, os coñecementos en acción, é dicir, mobilizar os 

coñecementos e as habilidades nunha situación determinada (de carácter real e 

distinta daquela en que se aprendeu), activar recursos ou coñecementos que se 

teñen (aínda que se crea que non se teñen porque se esqueceron). 

Hai un aspecto que debe destacarse, formar en competencias permite a 

aprendizaxe ao longo de toda a vida, facendo fronte á constante renovación de 

coñecementos que se produce en calquera área de coñecemento. A formación 

académica do alumno transcorre na institución escolar durante un número 

limitado de anos, pero a necesidade de formación persoal e/ou profesional non 

remata nunca, polo que unha formación competencial dixital, por exemplo, 

permitirá acceder a este instrumento para solicitar a información que en cada 

momento se precise (obviamente, despois de analizarse a súa calidade). Se 



6 
 

ademais temos en conta que moitas veces é imposible tratar en profundidade 

todos os contidos do currículo, está claro que o alumno deberá formarse nesa 

competencia, a de aprender a aprender. 

 Competencia en comunicación lingüística: 

O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento desta 

competencia dun xeito directo, completando, enriquecendo e enchendo de 

novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral. A 

competencia en comunicación lingüística refírese á utilización da linguaxe como 

instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e 

comprensión da realidade, de construción e comunicación do coñecemento e 

de organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía 

Utilizar números e as súas operacións básicas, os símboos e as formas de expresión 

e razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para 

coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para 

resolver problemas relacionados coa vida diaria. Forma parte da competencia 

matemática a habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

As competencias científica e tecnolóxica, e partindo do coñecemento da 

natureza, dos conceptos, principios e métodos científicos fundamentais e dos 

produtos e procesos tecnolóxicos, así como a comprensión da incidencia da 

ciencia e a tecnoloxía sobre a natureza, permiten comprender mellor os avances, 

as limitacións e os riscos das teorías científicas, as aplicacións e a tecnoloxía nas 

sociedades en xeral. Son parte destas Competencias clave o uso de ferramentas 

e máquinas tecnolóxicas, os datos científicos para alcanzar obxectivos baseados 

en probas. 

 Competencia dixital 

A competencia dixital proporciona un acceso inmediato a un fluxo incesante de 

información que aumenta cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira 

ofrece a posibilidade de comunicarse utilizando as novas tecnoloxías creando 

contextos reais e funcionais de comunicación. Esta competencia consiste en 

dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e 

transformala en coñecemento. 

 Competencia para aprender a aprender 
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A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente se se inclúen 

contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, 

para que cada alumno identifique como aprende mellor e que estratexias lle fan 

máis eficaces. Isto comporta a conciencia daquelas capacidades que entran en 

xogo na aprendizaxe como a atención, a concentración, a memoria, a 

comprensión, a expresión lingüística e a motivación do logro entre outras. 

 2Competencias sociais e cívicas 

As linguas serven aos falantes para comunicarse socialmente, pero tamén son 

vehículo de comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua 

estranxeira implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás 

diferentes comunidades de falantes desta. Este feito favorece a comprensión da 

realidade social en que se vive, o respecto, o recoñecemento e a aceptación de 

diferenzas culturais e de comportamento, promove a tolerancia e a integración e 

axuda a comprender e apreciar tanto os trazos de identidade coma as 

diferenzas. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

As decisións que provoca a reflexión sobre a propia aprendizaxe favorecen a 

autonomía. Na medida que a autonomía e iniciativa persoal involucran a miúdo 

outras persoas, esta competencia obriga a dispoñer de habilidades sociais para 

relacionarse, cooperar e traballar en equipo: poñerse no lugar do outro, valorar as 

ideas dos demais, dialogar e negociar, a asertividade para facer saber 

axeitadamente aos demais as propias decisións, e traballar de forma cooperativa 

e flexible. O sentido de iniciativa e espírito emprendedor supoñen a capacidade 

de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións ou proxectos individuais 

ou colectivos con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

Require, polo tanto, poder reelaborar as formulacións previas ou elaborar novas 

ideas, buscar solucións e levalas á práctica. 

 Conciencia e expresións culturais 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta 

competencia se os modeos lingüísticos que se utilizan conteñen, aínda coas 

limitacións desta etapa, producións lingüísticas con compoñente cultural. Trátase, 

polo tanto, dunha competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse 

como percibir, comprender e enriquecerse con diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. Esta competencia incorpora así 

mesmo o coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións 

das diferentes linguaxes artísticas como a música, a literatura, as artes visuais e 

escénicas, ou das diferentes formas que adquiren as chamadas artes populares.  
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4. OBXECTIVOS DA LINGUA ESTRANXEIRA EN BACHARELATO 

 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: 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias 

para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, no seu 

caso, a lingua cooficial da súa Comunidade Autónoma. 

f) ExPresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a 

comunicación. 
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h) 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. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

j) 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. 

 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 

fontes de formación e enriquecemento cultural. 

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social. 

n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade vial. 

5. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Os estándares de aprendizaxe neste curso están organizados en cinco grandes 

bloques: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e 

escritos, e coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural.  

Recollemos a continuación o lexislado:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 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 (pala- bra, 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. 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 



10 
 

exemplo, unha visita guiada a unha pinacoteca, ou sobre o uso de máquinas, 

dispositivos electrónicos ou programas informáticos). 

 PLEB 1.3. 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 

 PLEB1.4. Comprende as ideas principais e detalles relevantes dunha 

presentación, charla ou conferencia que verse sobre temas do seu interese ou 

da súa especialidade, sempre que o discurso estea articulado de maneira 

clara e en lingua estándar (por exemplo, unha presentación sobre a 

organización da universidade noutros países). 

 PLEB1.5. Comprende os puntos principais e detalles relevantes na maioría de 

programas de radio e televisión relativos a temas de interese persoal 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 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. 

 PLEB1.8. 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 interlocutoras 

eviten un uso moi idiomático da lingua e se non haxa interferencias acústicas. 

 PLEB1.9. Entende, en transaccións e xestións cotiás e menos habituais, a 

exposición dun problema ou a solicitude de información respecto desta (por 
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exemplo, no caso dunha reclamación), sempre que poida pedir confirmación 

sobre algúns detalles. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

 PLEB2.1. Participa con eficacia en conversas informais cara a cara ou por 

teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que describe con certo detalle 

feitos, experiencias, sentimentos e reaccións, soños, esperanzas e ambicións, e 

responde adecuadamente a sentimentos como a sorpresa, o interese ou a 

indiferenza; conta historias, así como o argumento de libros e películas, 

indicando as súas reaccións; ofrece e interésase por opinións persoais sobre 

temas do seu interese; fai comprensibles as súas opinións ou reaccións 

respecto das solucións posibles de problemas ou cuestións prácticas; expresa 

con amabilidade crenzas, acordos e desacordos, e explica e xustifica as súas 

opinións e os seus proxectos. 

 PLEB.2.2. Desenvólvese con eficacia 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, estudo ou traballo (por exemplo, para facer reclamacións), expondo 

os seus razoamentos e puntos de vista con claridade e seguindo as 

convencións socioculturais que demanda o contexto específico 

 PLEB.2.3. Segue unha entrevista cun patrón estruturado de preguntas 

establecido con anterioridade, realizando preguntas complementarias ou 

respondendo a elas, sempre que se manteñan dentro ámbito predicible da 

interacción 

 PLEB.2.4. Compensa as carencias lingüísticas con certa naturalidadee 

pedíndolle axuda ao seu interlocutor, e mediante procedementos lingüísticos, 

como a paráfrase ou a explicación, e paralingüísticos. 

 PLEB.2.5. Fai presentacións ben estruturadas e de certa duración sobre un 

tema educativo (por exemplo, o deseño dun aparello ou dispositivo, ou sobre 

unha obra artística ou literaria), coa suficiente claridade como para que se 

poida seguir sen dificultade a maior parte do tempo e cuxas ideas principais 

estean explicadas cunha razoable precisión, e responde a preguntas 

complementarias da audiencia formuladas con claridade e a velocidade 

normal. 

 PLEB.2.6. Inicia, mantén e finaliza espontaneamente con certa seguridade 

conversas e discusións cara a cara sobre temas cotiáns de interese persoal ou 

pertinentes para a vida diaria, comunicándose cun repertorio lingüístico 
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sinxelo, aínda que ás veces precise facer pausas para pensar o que quere 

dicir. 

 PLEB.2.7. Toma parte adecuadamente, aínda que ás veces teña que pedir 

que lle repitan ou aclaren algunha dúbida, en conversas formais, entrevistas e 

reunións de carácter educativo ou ocupacional, intercambiando información 

relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotiáns e 

menos habituais nestes contextos, pedindo e dando instrucións ou solucións a 

problemas prácticos, expondo os seus puntos de vista con claridade, e 

xustificando con certo detalle e de maneira coherente as súas opinións, os 

seus plans e as súas suxestións sobre futuras actuacións. 

 PLEB.2.8. Coopera na interacción verificando a comprensión propia e das 

demais persoas, e cooperando activamente na realización das tarefas de 

comunicación. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 PLB3.1. Nas actividades de aula, explica como utiliza diferentes estratexias 

para comprender o texto, como a identificación da intención comunicativa, a 

anticipación da información a partir dos elementos textuais e non textuais, o 

uso do contexto, a aplicación de regras de formación de palabras para inferir 

significados ou o apoio na organización da información e no tipo de texto. 

 PLEB3.2. Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en noticias e artigos xornalísticos ben estruturados e de certa 

lonxitude, nos que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de 

actualidade ou do seu interese, redactados nunha variante estándar da 

lingua. 

 PLEB3.3. Entende, en manuais, enciclopedias e libros de texto, en soporte 

tanto impreso como dixital, información concreta para a resolución de tarefas 

da clase ou trabalos de investigación relacionados con temas da súa 

especialidade, así como información concreta relacionada con cuestións 

prácticas ou con temas do seu interese educativo ou ocupacional, en páxinas 

web e outros textos informativos oficiais, institucionais, ou corporativos. 

 PLEB3.4. Comprende instrucións dunha certa extensión e complexidade 

dentro da súa área de interese ou da súa especialidade, sempre que poida 

volver ler as seccións difíciles (por exemplo, sobre cómo redactar un traballo 

educativo seguindo as convencións internacionais). 



13 
 

 PLEB3.5. Comprende información relevante en correspondencia formal de 

institucións públicas ou entidades privadas como universidades, empresas ou 

compañías de servizos (por exemplo, carta de admisión a un curso). 

 PLEB3.6. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material 

de carácter publicitario sobre asuntos do seu interese persoal e educativo (por 

exemplo, folle tos, prospectos, programas de estudos universitarios). 

 PLEB3.7. Segue sen dificultade a liña argumental de historias de ficción e de 

novelas curtas claramente estruturadas, de linguaxe sinxela e directa, nunha 

variedade estándar da lingua, e comprende o carácter dos personaxes e as 

súas relacións, cando uns e outras están descritos claramente e co suficiente 

detalle.  

 PLEB3.8. Comprende correspondencia persoal en calquera soporte, e 

mensaxes en foros e blogs, nas que se transmiten información e ideas, se 

pregunta sobre problemas e se explican con razoable precisión, e se 

describen de maneira clara e detallada, experiencias, 

sentimentos,reaccións, feitos, plans e aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas do seu interese 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 PLEB4.1. Escribe, en calquera soporte, informes breves nos que dá 

información pertinente sobre un tema educativo, ocupacional, ou menos 

habitual (por exemplo, un problema xurdido durante unha viaxe), describindo 

co detalle suficiente situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando 

acontecementos nunha secuencia coherente; explicando os motivos de 

certas accións, e ofrecendo opinións e suxestións breves e xustificadas sobre o 

asunto e sobre futuras liñas de actuación. 

 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 interliña, uso de maiúsculas e 

minúsculas, etc.) 

 PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado con información persoal, 

educativa ou laboral (por exemplo, para tomar parte nun concurso 

internacional, ou para solicitar unhas prácticas en empresas). 
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 PLEB4.4. Escribe, nun formato convencional e en calquera soporte, un 

currículo detallando e ampliando a información que considera relevante en 

relación co propósito e o destinatario específicos 

 PLEB4.5. Toma notas, facendo unha lista dos aspectos importantes, durante 

unha conferencia sinxela, e redacta un breve resumo coa información 

esencial, sempre que o tema sexa coñecido e o discurso se formule dun modo 

sinxelo e se articule con claridade. 

 PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes que transmite e solicita 

información relevante e opinións sobre aspectos persoais, educativos u 

ocupacionais, respectando as convencións e as normas de cortesía. 

 
 PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal e participa en foros e blogs nos 

que 

 

transmite información e ideas sobre temas abstractos e concretos, comproba  

 

información e pregunta sobre problemas e explícaos con razoable precisión, e  

 

describe, de maneira detallada, experiencias, sentimentos, reaccións, feitos, 

plans e  

 

unha serie de temas concretos relacionados cos seus intereses ou a súa  

 

especialidade. 

 

 PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas formais dirixidas a institucións 

 

públicas ou privadas e a empresas, nas que dá e solicita información relevante, e  

 

expresa puntos de vista pertinentes sobre a situación obxecto da 

correspondencia, 

 

no ámbito público, educativo ou laboral, respectando as convencións formais e 

de  

 

cortesía propias deste tipo de textos. 

 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un uso 

espontáneo da lingua estranxeira; reflexiona sobre o propio proceso de 

adquisición da lingua e transfire á lingua estranxeira coñecementos e 

estratexias de comuni- cación adquiridas noutras linguas 
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 PLEB5.2. Utiliza as normas ortográficas sen erros moi significativos e para 

estruturar o texto, ordenar as ideas e xerarquizalas en principais e secundarias, 

e utiliza o corrector informático para detectar e corrixir erros tipográficos e 

ortográficos. 

 PLEB5.3. Utiliza a lingua estranxeira como instrumento de acceso á 

información procedente de diversas fontes (biblioteca, internet, etc.) e como 

ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos, e, durante as actividades de 

aula, en situacións de comunicación reais ou simuladas, como medio de 

comunicación e entendemento entre persoas de procedencias, linguas e 

culturas distintas, evitando calquera tipo de discriminación e de estereotipos 

lingüísticos e culturais. 

 PLEB5.4. Explica valores e comportamentos propios dunha cultura a 

membros de outra diferente, consciente da importancia desta actividade de 

mediación intercultural. 

 PLEB5.5. Coñece algúns aspectos significativos históricos xeográficos e de 

produción cultural dos países onde se fala a lingua estranxeira, obtendo a 

información por diferentes medios, entre eles a biblioteca, internet e outras 

tecnoloxías da información e da comunicación. 

 PLEB5.6. Produce textos orais e escritos en diferentes soportes 

suficientemente cohesivos, coherentes e adecuados ao propósito 

comunicativo. 

 PLEB5.7. 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. 

 PLEB5.8. Realiza actividades de mediación lingüística (reformula o sentido 

dun texto, oral ou escrito para facelo comprensible a persoas interlocutoras 

que descoñecen a lingua en que se produce, escribe o resumo dun debate 

oral ou un artigo lido noutra lingua, fai unha exposición oral a partir de notas, 

cambia de modalidade semiótica, como do texto ao esquema, etc.). 

 PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multime- dia, 

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. 



16 
 

5.1. TEMPORALIZACIÓN  
Os contidos expostos no apartado anterior serán temporalizados da  seguinte maneira: 

 

 

 

UNIDAD Aprox. Nº 

Sesiones 

Aprox. Temporalización 

(50 mins por sesión)* 

Notas y observaciones 

Starter Unit  8 7-8 horas*  

1 Experiences 11 10-11 horas*  

2 Tomorrow’s world 11 10-11 horas*  

3 Entertainment 12 10-12 horas*  

4 Relationships 11 10-11 horas*  

5 Behaviour 12 10-12 horas**  

6 Design and technology 12 10-12 horas*  

7 Change the world 12 10-12 horas*  

8 Travel and tourism 12 10-12 horas*  

    

TOTAL  101 e.g   90- 105 horas*   

 

1º avaliación: 

- Unit 1 

- Unit 2 

- Unit 3 

2º avaliación: 

- Unit 4 

- Unit 5 

- Unit 6 

3º avaliación:  -   Unit 7  -   Unit 8 
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STARTER 

 

  

Bloque 1- Escoitar, comprender, falar e conversar 

 

PROCEDEMENTOS 

 

Listening 

 Identificación de información xeral e específica nunha entrevista de traballo.  

 Nun intercambio oral comprensión das preguntas formuladas e expresión 

axeitada de respostas.  

Speaking 

 Resposta a preguntas e comparación das respostas en parellas ou grupos.  

 Intercambio de preguntas e contraste das respostas dadas.(Speaking option,  

 Práctica oral formulando preguntas a partir das palabras dadas e 

respondéndoas.  

 Realización dunha entrevista (Speaking & writing option, ) 

 Intercambio oral e decisión sobre a veracidade das frases formuladas polo 

compañeiro. (Speaking option, SB p. 7) 

 Descripción dunha fotografía e comentario cun compañeiro usando as 

expresións presentadas  no cadro key phrases. (SB p. 8) 

 Descripción e contraste entre dúas fotografías, usando as key phrases 

presentadas. (SB p. 8) 

 

Bloque 2 - Ler e escribir  

 

PROCEDEMENTOS 

 

Reading 

 Lectura de diversos textos e asociación cos titulares.  (SB p. 4) 

 Formulación de preguntas sobre textos a partir da lectura e as respostas. (SB p. 5) 

 Lectura e compleción de dous textos descriptivos cas palabras propostas.  (SB p. 

8) 

 

Writing 
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 Elaboración dun texto descriptivo a partir das respostas ás preguntas formuladas. 

(SB p. 6) 

 Reformulación de frases. (SB p. 7) 

 Elaboración de frases verdadeiras o falsas sobre un mesmo. (SB, p. 7) 

 Descripción dunha fotografía a partir da resposta a preguntas. (SB p. 8) 

 Elaboración dun texto comparando dúas fotografías, establecendo as similitudes 

e as diferenzas. (SB p. 8) 

 

Bloque 3 – Coñecemento da lingua          

      

CONCEPTOS 

 

FUNCIÓNS DA LINGUAXE  

 Falar de feitos presentes 

 Falar de feitos pasados 

 Falar de feitos  ou accións do pasado pero que continúan no presente 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Present simple 

Present continuous 

Past simple 

Past continuous 

Present Perfect 

Present perfect continuous 

Ever, never, for, since, still, yet, already 

None, both, all, neither 

Indefinite pronouns 

Comparatives and superlatives  

 

VOCABULARIO 

Tema: People talking, About you, People together 

Léxico:  

 Topic vocabulary.  

- Habits and routines 

- Past events 

- Experiences 

 

 Language focus / Useful language:  

- Verb / Adjective + preposition 

- present, past and perfect tenses 

- Ever, never, for, since, still, yet, already 

- subject / object questions 

- None, both, all, neither 

- Indefinite pronouns 
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- Comparatives and superlatives 

 

PROCEDEMENTOS 

 

Grammar 

 Observación e interiorización das normas de uso dos tempos de presente e 

pasado. Diferenciación entre as formas simple y continuous dos tempos de 

presente  pasado. (SB p. 5) 

 Interiorización das normas de uso dos stative verbs. (SB p. 5) 

 Interiorización das normas de uso de never, ever, for, since, still, yet y already cos 

perfect tenses. (SB p. 7) 

 Diferenciación entre as subject questions e as object questions. (SB p. 5) 

 Revisión dalguns aspectos gramaticais: none, both, all, neither; indefinite 

pronouns; comparatives and superlatives. (SB p. 9) 

 Realización dos exercicios propostos e corrixilos de forma conxunta na clase. (SB 

pp. 5, 7, 9) 

 Corrección de erros a partir do cadro key errors. (SB p. 7) 

 Consulta do Grammar Workshop, se énecesario. (SB pp.114-118) 

 Práctica dos ítems gramaticais presentados mediante a realización de exercicios 

do Workbook.  (WB pp. 4-6) 

 

Vocabulary 

 Revisión de vocabulario básico a partir da lectura de textos. (SB, p. 4) 

 Práctica de colocacións habituais: verb / adjective + preposition. (SB p. 5) 

 Interiorización e uso da linguaxe descriptiva. (SB p. 8) 

 Interiorización dalgunhas expresións útiles para describir e/ou contrastar 

fotografias. (SB  p. 8) 

 

Pronunciation 

 Atención ás normas de pronunciación, acentuación e entoación nas actividades 

de expresión oral. (SB pp. 5, 6, 7, 8) 

 

Bloque 4 – Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural 

 

CONCEPTOS 
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 Experiencias personais (People talking). 

 Información persoal (About you). 

 Relacións persoais (People together).  

 

 

 

UNIT 1 – EXPERIENCES 

 

  

 Bloque 1- Escoitar, comprender, falar e conversar 

 

PROCEDEMENTOS 

 

Listening 

 Audición dun texto ou visionado un vídeo sobre preferencias. (SB p. 11) 

 Audición dunha historia e anotación da información requerida. (SB p. 15) 

 Audición de tres diálogos sobre experiencias personais e realización das 

actividades de comprensión. (SB p. 16) 

 Audición dunha conversación e identificación da información requerida. (SB 

p. 17) 

 Audición dunha historia versionada e identificación das diferencias. (SB p. 18) 

 Audición dun programa e resposta a preguntas de elección múltiple. (SB p. 

20) 

 Visionado, audición e comprensión dun video sobre unha situación de 

emerxencia. (SB p. 21) 

Speaking 

 Realización de intercambios comunicativos en parella ou grupo para anticipar 

e/ou practicar o vocabulario da unidad. (SB pp. 10, 11, 16) 

 Expresión de preferencias. (SB p. 11) y opiniones. (SB  p. 12) 

 Intercambio comunicativo sobre unha experiencia. (SB pp. 15, 17) 

 Realización dun roleplay. (SB p. 21) 

 

Bloque 2 - Ler e escribir  

 

PROCEDIEMENTOS 
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Reading 

 Comprensión dun texto sobre unha mala experiencia, seguindo os consejos da 

key skill para identificar información xeral.  (SB p. 12) 

 Identificación de información específica nun texto sobre unha mala experiencia. 

(SB p. 12) 

 Identificación das características e expresiones habituais nun texto narrativo. (SB 

p. 18) 

 Comprensión de pequenos textos como actividade previa para a práctica de 

aspectos diversos.  (SB p. 17, 20) 

 

Writing 

 Elaboración de frases ou textos para practicar o vocabulario aprendido. (SB p. 

10, 16) 

 Preparación de presentaciones ou intercambios orais e roleplays. (SB p. 15, 17, 21) 

 Elaboración dun texto narrativo sobre unha boa ou mala experiencia seguindo a 

guía de redacción e utilizando expresións temporais e as expresións presentadas 

no cadro key phrases. (SB p. 19) 

 

Bloque 3 – Coñecemento da lingua  

 

CONCEPTOS 

 

FUNCIÓNS DA LINGUAXE  

 Falar sobre feitos pasados 

 Expresar opinións e preferencias 

 Falar de experiencias vividas  

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Past simple & continuous 

Past simple & Present Perfect 

Past simple & Past perfect 

Past simple, used to & would  

 

VOCABULARIO 

Tema: Experiencias  

Léxico:  

 Topic vocabulary.  

- Experiencias: -ed / -ing adjectives, secuenciadores, phrasal verbs 

 



22 
 

- Preferencias: I like / don’t like the idea of ...; I’d like / I’d love to ...; I 

wouldn’t like to ...; I’d prefer to / I’d rather ... 

- get, go, make & do 

 

 Language focus / Useful language:  

- -ed / -ing adjectives 

- Uso de secuenciadores e expresiones temporais 

- tiempos de pasado 

 

PROCEDEMENTOS 

 

Grammar 

 Observación e interiorización das normas de uso dos tempos de pasado. 

Diferenciar entre os diferentes tempos (past simple & continuous, present perfect, 

past perfect, would y used to) e interiorizar súa combinación según o que 

queremos expresar. (SB p. 14) 

 Realización dos  exercicios propostos e corrección de forma conxunta na clase. 

(SB pp. 14, 15) 

 Consulta do Grammar Workshop, se é necesario. (SB pp.118-121) 

 Práctica dos ítems gramaticais presentados mediante a realización de exercicios 

do Workbook.  (WB pp. 10-11) 

 Aplicación das normas de uso dos tiempos de pasado na redacción de textos 

narrativos. (SB p. 19) 

Vocabulary 

 Anticipación do vocabulario da unidad mediante unha chuvia de ideas. (SB p. 

10) 

 Asociación de palabras cos verbos get, go, make y do para formar expresións de 

uso común. (SB p.11) 

 Interiorización de expresións para expresar preferencias (SB p. 11) 

 Uso de expresioóns axeitadas para reaccionar á narración dunha historia (SB p. 

17) 

 Interiorización do uso dos –ed / -ing adjectives. (SB p.16) 

 Asociación de phrasal verbs co seu significado e localización nun texto. (SB p.12) 

 Interiorización de correspondencias entre palabras en inglés británico e inglés 

americano. (SB p.13) 
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Pronunciation 

 Audición de palabras e identificación da sílaba tónica. (SB p. 17) 

 

Bloque 4 – Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural 

 

CONCEPTOS 

 Diferencias de léxico entre o inglés británico e eo inglés americano. 

 Estilos de vida: ‘The man who sold his life’. 

 

   

UNIT 2 – TOMORROW’S WORLD 

 

  

Bloque 1- Escoitar, comprender, falar e conversar 

 

PROCEDEMENTOS 

 

Listening 

 Audición de extractos de películas de ciencia-ficción. (SB p. 22) 

 Audición de varias prediccións e anotación da información requerida. (SB p. 

27) 

 Visionado, audición e comprensión dun video mostrando dúas conversacións. 

(SB p. 29) 

 Audición de catro opinións sobre libros e películas e compleción de frases. (SB 

p. 30) 

 Audición de dous extractos de conversacións sobre a tecnologxía 3D e 

resposta a preguntas de elección múltiple. (SB p. 32) 

 Visionado, audición e comprensión dun video sobre The Nazca Lines. (SB p. 33) 

Speaking 

 Debate e/ou expresión de opinións sobre os temas presentados para anticipar 

e/ou practicar o vocabulario da unidad. (SB pp. 22, 24) 

 Expresión de prediccións (SB p. 23). 

 Intercambio comunicativo sobre o futuro. (SB pp. 27) 

 Realización dun roleplay. (SB p. 29) 
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Bloque 2 - Ler e escribir  

 

PROCEDEMENTOS 

 

Reading 

 Comprensión de textos sobre películas de ciencia-ficción.  (SB p. 23) 

 Identificación de información xeral e específica nun texto sobre o movemento 

Survivalist. (SB p. 25) 

 Comprensión de pequenos textos como actividade previa para a práctica de 

aspectos diversos.  (SB p. 28, 30) 

 Identificación das características e expresións habituais nunha reseña literaria ou 

cinematográfica. (SB p. 30) 

 

Writing 

 Elaboración de frases ou textos para practicar o vocabulario aprendido. (SB p. 

22, 27, 30) 

 Preparación de intercambios orais e roleplays. (SB p. 27, 29, 33) 

 Elaboración dunha reseña literaria ou cinematográfica a partir da guía de 

redacción, incluindo os aspectos necesarios e utilizando as expresións axeitadas 

(key phrases). (SB p. 31) 

 

Bloque 3 – Coñecemento da lingua 

 

CONCEPTOS 

 

FUNCIÓNS DA LINGUAxE  

 falar sobre feitos futuros 

 Formular predicciónss 

 Falar de plans futuros 

 Expresión de certeza/incerteza  

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Wiil, going to, present simple & present continuous 

Future continuous 

Future perfect 

Future time clauses 

Expressing purpose and result 

 

VOCABULARIO 

Tema: O futuro  

Léxico:  
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 Topic vocabulary.  

- Futuro: ciencia-ficción, relaciones sociales no futuro (phrasal verbs – 

socializing), making arrangements 

 

- reseñas literarias  ou cinematograficas: vocabulario específico 

(beginning/ending, plot, characters, special effects, setting, ...), 

adjectives, … 

 

 Language focus / Useful language:  

- reflexive verbs 

- Uso de conectores para expresar finalidade  e consecuencia 

- tempos de futuro 

 

PROCEDEMENTOS 

 

Grammar 

 Observación e interiorización das normas de uso dos tempos de futuro. 

Diferenciar entre os diferentes tempos ou estructuras (will, going to, present simple 

& continuous, future continuous, future perfect) e interiorizar seu uso según o que 

queremos expresar. (SB p. 26) 

 Interiorización do uso de oracións temporais de futuro, observando os tempos 

verbais usados. (SB p. 26) 

 Realización dos  exercicios propostos e corrección conxunta na clase. (SB pp. 26, 

27) 

 Consulta do Grammar Workshop, se é necesario. (SB pp.121-123) 

 Práctica dos ítems gramaticais presentados mediante a realización de exercicios 

do Workbook.  (WB pp. 20-21) 

Vocabulary 

 Anticipación do vocabulario da unidade mediante o debate das preguntas 

propostas. (SB p. 22) 

 Clasificación de palabras segundo o tema ao que se refiren. (SB p. 22) 

 Interiorización de expresións para expresar certeza ou incerteza. (SB p. 23) 

 Uso dos verbos reflexivos. (SB p. 24) 

 Revisión de sufixos para formar sustantivos. (SB p. 25) 

 Asociación de phrasal verbs co seu significado e compleción de frases. (SB p. 28) 
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 Interiorización do léxico específico usado nunha reseña literaria ou 

cinematográfica. (SB pp. 30-31) 

 

Pronunciation 

 Audición de frases e identificación da actitude do falante según a entonación. 

(SB p. 29) 

 

Bloque 4 – Aspectos socio-culturais  e consciencia intercultural 

 

CONCEPTOS 

O futuro e a ciencia-ficción. 

 Movementos sociais: Survivalists and preppers. 

 

  

 

 UNIT 3 – ENTERTAINMENT 

 

 

 Bloque 1- Escoitar, comprender, falar e conversar 

 

PROCEDEMENTOS 

 

Listening 

 Visionado e audición dun programa sobre o ocio en Oxford. (SB p. 35) 

 Audición de sete mini-diálogos e anotación da información requerida. (SB p. 

38) 

 Audición dun podcast e resposta ás preguntas formuladas. (SB p. 41) 

 Audición  dun profile e anotación de información excluída das notas. (SB p. 

43) 

 Audición do rap ‘Family Business’ de Kanye West e comprensión exhaustiva da 

letra. (SB p. 44) 

 Visionado, audición e comprensión dun video sobre Street culture: Hip hop. (SB 

p. 45) 

Speaking 

 Debate sobre os temas presentados para anticipar e/ou practicar o 

vocabulario da unidade. (SB pp. 34, 36, 44, 45) 

 Expresión de opinións. (SB p. 38, 41) 
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 Intercambio comunicativo sobre ocio. (SB pp. 35) 

 Realización dun roleplay. (SB p. 35) 

 

Bloque 2 – Ler e escribir  

 

PROCEDEMENTOS 

 

Reading 

 Comprensión e resposta a un cuestionario sobre ocio.  (SB p. 34) 

 Identificar información xeral  e específica nun texto sobre películas de terror. (SB 

pp. 36-37) 

 Identificación e comprensión das referencias pronominais nun texto. (SB pp. 36-

37) 

 Comprensión de pequeños textos como actividade previa para a práctica de 

aspectos diversos.  (SB p. 39, 40, 41, 45) 

 Identificar as características e expresións temporais de uso habitual nun texto 

bibliográfico. (SB p. 42) 

 Comprensión da letra do rap ‘Family Business’ de Kanye West. (SB p. 44)  

 

Writing 

 Elaboración de frases ou textos para practicar  o vocabulario aprendido. (SB p. 

34, 36, 45) 

 Reformulación de frases. (SB p. 38, 39, 42) 

 Preparación de intercambios orais e roleplays. (SB p. 35) 

 Elaboración dun texto biográfico a partir da guía de redacción, incluindo os 

aspectos necesarios e utilizando as expresións axeitadas (time expressions, key 

phrases). (SB p. 43) 

 

Bloque 3 – Coñecemento da lingua 

 

CONCEPTOS 

 

FUNCIÓNS DA LINGUAxE  

 Falar sobre ocio e entretemento 

 Formular suxerencias 

 Expresar opinións 
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ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Relative and adverbial clauses 

Defining and non-defining relative clauses 

Omission of the relative pronoun 

 

VOCABULARIO 

Tema: ocio e entretenimento  

Léxico:  

 Topic vocabulary.  

- Ocio: video games, TV, Internet, books, films, music; body idioms, 

making suggestions  

 

- texto biográfico: time expressions, talking about age (key phrases) 

 

 Language focus / Useful language:  

- negative prefixes (+ adjective) 

- Uso de expresiones temporais 

- past tenses; relative clauses 

 

PROCEDEMENTOS 

 

Grammar 

 Observación e interiorización das normas de uso dos adverbios e pronomes de 

relativo. Diferenciación entre defining y non-defining relative clauses e 

interiorización da omisión do pronome de relativo. (SB p. 38) 

 Realización dos  exercicios propostos e corrección conxunta na clase. (SB pp. 38, 

39) 

 Consulta do Grammar Workshop, se é necesario. (SB pp.123-124) 

 Práctica dos ítems gramaticales presentados mediante a realización de 

exercicios do Workbook.  (WB pp. 30-31) 

Vocabulary 

 Anticipación do vocabulario da unidade mediante o debate das preguntas 

propostas. (SB p. 34) 

 Localización de body idioms no texto e asociación co significado 

correspondente. (SB pp. 36-37) 

 Localización de sustantivos compostos no texto. (SB p. 37) 

 Interiorización e uso dos prefixos negativos con adxetivos. (SB p. 40) 

 Interiorización do léxico específico usado nun texto biográfico. (SB pp. 42-43) 
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 Comprensión da linguaxe figurativa nun rap. (SB p. 44) 

 Asociación de phrasal verbs co seu significado e compleción de frases. (SB p. 45) 

 

Pronunciation 

 Audición de frases e identificación e reproducción do sonido schwa //. (SB p. 

41) 

 

Bloque 4 – Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural 

 

CONCEPTOS 

O ocio e o entretenimiento. 

 Movementos sociais: Street culture – Hip hop. 

 

  

  

 

 UNIT 4 – RELATIONSHIPS 

 

  

 

Bloque 1- Escoitar, comprender, falar e conversar 

 

PROCEDEMENTOS 

 

Listening 

 Audición dun texto ou visionado dun vídeo sobre prexuizos. (SB p. 57) 

 Audición dun texto e identificación de vocabulario sobre aspectos de 

amizade, respecto e valores na sociedad. (SB p. 47) 

 Audición dun texto sobre ideas preconcebidas e seleccionar a resposta 

correcta (SB p. 53) 

 Visionado dun video sobre prexuizos e realización das actividades de 

comprensión. (SB p. 57) 

Speaking 

 Realización dun intercambio comunicativo en grupo, sobre as imaxes ou título 

de cada sesión,  para identificar vocabulario o ideas coñecidas sobre o tema. 

(SB, pp. 46-57) 

 Expresión da opinión persoal a partir das preguntas formuladas. (SB p. 46, 56) 
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 Utilización das expresións presentadas no cadro Key phrases para expresar 

acordo ou disconformidade. (SB, p. 53) 

 Representación  dun diálogo previamente preparado coas personaxes do BBC 

video - Prejudice. (SB, p. 57). 

  

Bloque 2 – Ler e escribir  

 

PROCEDEMENTOS 

 

Reading 

 Lectura  dun texto e identificación das personaxes. Realización das actividades 

de comprensión e corrección conxunta na clase. (SB p. 49) 

 Lectura dunha enquisa sobre as relacións personais. Realización das actividades 

de comprensión e corrección conxunta na clase. (SB p. 52) 

 Analisis e identificación das características dun email informal. Observación da 

estructura e o uso de linguaxe informal. (SB p. 54) 

 

Writing 

 Elaboración de frases en estilo indirecto a partir da audición. (SB p.51) 

 Elaboración dun texto explicando o que un compañeiro teña dicho. (SB p. 53) 

 Redacción dun email informal, seguindo a guía de redacción e observando as 

características del tipo textual e da linguaxe informal. (SB p. 55) 

 Elaboración dun diálogo a partir do visionado dun video. (SB p. 57) 

Bloque3-Coñecementodalingua 

 

CONCEPTOS 

 

FUNCIÓNSDALINGUAXE 

Falardevalores,amizade,relacións 

Explicarsituaciónsvividas. 

Expresarconformidadeoudesconformidade. 

 

ESTRUTURAS-GRAMATICA 

ReportedSpeech 

 

VOCABULARIO 

Tema:Asrelaciónspersoais. 

Léxico: 

Topicvocabulary. 
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- Values: beautiful, dignified, discrimination, equality, grateful, honest,humane, 

kind, loyal,racism,respect,trust 

 

- Idiomatic expressions: be fond of, be sick of, down in the dumps, eyes meet, 

have something in common, in the doghouse, lose your head, love at first sight, 

under the weather 

 

- relationships: ask out, be in a relationship, break up with, flirt, get on well with, 

get to know, have children, have problems, make a commitment 

 

Languagefocus/Usefullanguage: 

-Uso de phrasal verbs 

-Diferenzas entre say e tell 

- Reported statements: cambios de tempos verbais, expresións de tempo, 

pronomes e verbos modais. 

- Partículas conversacionais: So...then? / Hey,… / Well,… / Oh yes,… /Anyway... 

/OK then. / Remember I told you... / I almost forgot... 

 

PROCEDEMENTOS 

 

Grammar 

Observación e interiorización das normas de uso do reported speech no 

apartado de gramática. (SB p.50) 

Interiorización da diferenza de uso e de significado entre say e tell. (SB p.51) 

Realización dos exercicios propostos e corrección conxunta na clase. (SB pp. 

50-51) 

Consulta do Grammar workshop, se é necesario. (SB pp.124-126) 

Practicar o uso do reported speech mediante a realización de exercicios do 

Workbook. (WÉBERpp.40-41) 

 

Vocabulary 

 Compleción de textos para practicar vocabulario sobre valores. (SB p.46) 

 Asociación de expresións idiomáticas coas súas definicións. (SB p.48) 

 Identificación de expresións e significados. (SB p.48) 

 Interiorización dalgunhas expresións e consellos útiles: Key phrases. (SB, p. 53; 55) 

 Practica de estratexias de adquisición de vocabulario (Revising vocabulary). (SB 

p.141) 

 

Pronunciation 

 Audición da pronunciación de palabras e diferenciación da sílaba tónica según 

teñan ou non affixes. (SB, p.47) 
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Bloque 4 – Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural 

 

CONCEPTOS 

 Todos temos algunha peculiaridade, todos merecemos respecto. 

 As mentiras poden facer moito dano, é conveniente ser honesto. 

 

 

UNIT 5.- BEHAVIOUR 

2.-CONTIDOS 

 

Bloque 1- Escoitar, comprender, falar e conversar 

 

PROCEDEMENTOS 

 

Listening 

Audición dun texto ou visionado dun vídeo sobre a terapia da risa. (SB páx. 69) 

Audición dun texto e identificación de vocabulario sobre aspectos da linguaxe 

corporal. (SB páx. 59) 

Audición dun texto sobre o control do medo e seleccionar a resposta correcta (SB 

p.68) 

 

Speaking 

 

Realización dun intercambio comunicativo en grupo, sobre as imaxes ou título de 

cada sesión, para identificar vocabulario ou ideas coñecidas sobre o tema. (SB 

pp. 58-69) 

 

Expresión da opinión persoal a partir das preguntas formuladas. (SB páx. 58, 59) 

 

Representación dun diálogo previamente preparado, sendo os consellos do 

cadro key skill: speaking naturally. (SB páx. 65) 

  

  

Bloque 2 - Ler e escribir  

 

PROCEDEMENTOS 
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Reading 

 Observación dun cuadro con imaxes para facilitar a comprensión lectora 

(Matching) ler textos sobre body language. Realización das actividades de 

comprensión e corrixir de forma conxunta na clase.  (SB p. 58) 

 Identificación das características do tipo de texto estudiado: realizar un resumen. 

(SB p. 60) 

 Lectura dun texto sobre a importancia social de manter as formas. Realización 

das actividades de comprensión e corrixir de forma conxunta nea clase.  (SB p. 

64) 

 Análise de varios modelos de emails. Realización das actividades de 

comprensión e corrixir de forma conxunta na clase.  (SB p. 66) 

 

Writing 

 Producción de frases sobre relacións personais co vocabulario e expresións 

aprendidas. (SB p. 59) 

 Interiorización de estratexias de escritura (Summary Writing): escribir un resumo. 

(SB p. 60) 

 Lectura de consellos para mellorar a expresión escrita (writing skills Formal & 

informal style): presentación dun email, párrafos, linguaxe. Realizar os exercicios  

propostos e corrección conxunta na clase. (SB p. 67) 

 Elaboración dunha tarefa escrita: un email seguindo a writing guide e facendo 

unha correcta planificación do texto. Aplicar os novos coñecementos lingüísticos 

adquiridos n a unidade. (SB p. 67) 

 

Bloque 3 – Coñecemento da lingua  

      

CONCEPTOS 

 

FUNCIÓNS DA LINGUAXE  

 Falar de situacións vividas. 

  Falar de  condutas culturais e da linguaxe corporal típica na sociedade 

actual. 

 Facer ofrecementos e responder axeitadamente aos mesmos. 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Modal verbs 

Modal perfects 

 

VOCABULARIO 

Tema: A conduta, o comportamento humano.  
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Léxico:  

 Topic vocabulary.  

- Attitudes: aggressive, assertiveness, confidence, defensiveness, 

frustration, generosity, guilt, happiness, impatience, importance, 

innocence, intelligence, laziness, modesty, nervousness, reliability, 

safety, shyness, sincerity 

 

- Gestures and manners: apologize, bow, catch somebody’s eye, 

greet, hold hands, hug, kiss, queue, shake hands, sneeze, touch, 

wave 

 

- Cognates and non-cognates: culture, laughter, stress, weapon, yoga, 

fake, strengthen 

 

 Language focus / Useful language:  

- Uso de each other / one another 

- Diferencias entre could / managed to / was able to 

- identificación de algúns cognates 

- modals para expresar obrigación, prohibición, consello, posibilidade 

ou seguridade sobre o que se fala. 

- Offers and requests: I’ll just…; Would you like…;That’s kind…; Shall I…; 

Do you mind if… 

- En emails formales: I would be grateful if…; I was wondering if it 

would be possible to…; I appreciate your assistance…; I look forward 

to hearing from you. 

 

PROCEDEMENTOS 

 

Grammar 

 Observación e interiorización das normas de uso dos modal verbs (rules) na 

sección azul do apartado de gramática. (SB p.62) 

 Observación e interiorización dos erros destacados para evitalos. (SB p.62) 

 Realización dos exercicios propostos e correxilos de forma conxunta na clase. (SB 

pp. 62-63) 

 Consulta do Grammar workshop, s é necesario. (SB pp.126-128) 

 Practica do uso dos verbos modais mediante a realización de exercicios do 

Workbook.  (WB p. 50-51) 

 

Vocabulary 

 Asociación de imaxes para identificar vocabulario sobre formas de linguaxe 

corporal. (SB p.58) 
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 Identificación de expresións e significados. (SB, p.64) 

 Interiorización dalgunhas expresións e consellos útiles: Key phrases. (SB, p.65; p 67) 

 Lectura  dunha lista de palabras relacionada co tema da unidad: Behaviour. (SB, 

p.143) 

 Practica de estratexias de adquisición de vocabulario (Revising vocabulary): 

translation. (SB p.143) 

Pronunciation 

 Audición da pronunciación das oracións e diferenciación da entonación 

crecente ou decrecente. (SB p.65) 

  

Bloque 4 – Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural 

 

CONCEPTOS 

 É moi común saudar dando a man dereita en occidente, non obstante non é 

nada habitual facelo en Japón. 

 En Brasil responder al teléfono tiene prioridad total. En Gran Bretaña saltarse 

unha cola pode ter consecuencias desagradables. En Grecia non é 

conveniente levantar a mano para saudar se temos a alguen enfrente. 

 Na India os homes adoitan camiñar collidos da mano. En Gran Bretaña os 

homes non acostuman  abrazarse en público.  

 

 UNIT 6 – DESIGN AND TECHNOLOGY 

 

  

Bloque 1- Escuchar, comprender, hablar y conversar 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Listening 

 Audición de un texto o visionado de un vídeo que describe diez objetos. (SB p. 

77) 

 Audición de un texto e identificación del uso de la voz pasiva. Realización de 

ejercicios y revisión conjunta. (SB p. 71) 

 Lectura de un cuadro con una Key skill: Listening: Stay focused, interiorizar y 

seguir los consejos dados. Realización de ejercicios para practicarla. (SB, p. 71) 

 Audición de una canción y realizar las actividades de comprensión oral. (SB, 

p. 80) 
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Speaking 

 Realización de intercambios comunicativos en grupo, sobre las imágenes, el 

contenido anticipado en la presentación o el título de cada sesión, para 

identificar vocabulario o ideas conocidas sobre el tema. (SB pp. 70-81) 

 Expresión de la opinión personal a partir de las preguntas formuladas.(SB pp. 

70-81) 

 Guessing: práctica oral por parejas (SB. 77) 

 

Bloque 2 - Leer y escribir  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Reading 

 Observación de las imágenes, identificación de los objetos y asociación con su 

descripción.(SB p.70-71) 

 Lectura de un texto y contraste de las ideas presentadas con las propias. 

Realización de las actividades de comprensión y corrección conjunta en la clase.  

(SB pp. 72-73) 

 Análisis de las características del tipo de texto estudiado: una redacción 

argumentativa. (SB, p. 78) 

 Lectura de un texto sobre la descripción de objetos. Realización de las 

actividades de comprensión y corrección conjunta en la clase.  (SB, p. 81) 

 Lectura de una  lista de palabras relacionada con el tema de la unidad: 

inventos, descubrimientos y descripción de objetos. (SB, p. 145) 

 

Writing 

 Compleción de frases sobre inventos con el vocabulario y expresiones 

aprendidas. (SB, p. 70) 

 Interiorización de estrategias de escritura (Writing guide) escribir un discussion 

essay. (SB, p. 79) 

 Interiorización de consejos para mejorar la expresión escrita (writing reference): 

tips for discussion essays, useful language, realizar los ejercicios  propuestos y 

corrección conjunta en clase. (WB p 116) 

 Elaboración de una tarea escrita: un discussion essay sobre el tema ‘technology 

is making us more lazy and unhealthy’, siguiendo una guia, y una correcta 

planificación del texto. Aplicar los nuevos conocimientos lingüísticos adquiridos 

en la unidad. (SB p. 79) 
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Bloque 3 – Conocimiento de la lengua  

 

CONCEPTOS 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 Describir objetos 

 Combinar el uso de la voz activa y la voz pasiva 

 Dar más importancia a la acción que al que la efectúa. 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

The passive 

The causative Have / get something done 

 

VOCABULARIO 

Tema: inventos y descubrimientos.  

Léxico:  

 Topic vocabulary.  

- Inventions and discoveries: adapt, clone, design, develop, discover, 

inspire, observe, replace, research, revolutionize, test  

 

 Language focus / Useful language:  

- Describing objects: battery operated, boot-shaped, child-friendly, 

inflatable, pocked-sized, long-lasting, low-cost, recycled, round, silly, 

solar-powered, stylish, tough, wooden, waterproof 

- Synonyms/ antonyms: attractive, unattractive, expensive, 

economical, huge, tiny, useful, useless, modified, reversible, regular, 

ordinary, extraordinary 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Grammar 

 Lectura y comprensión de las normas de uso de la voz pasiva. Diferenciar entre la 

voz activa y la voz pasiva. (SB p.74) 

 Observación e interiorización del significado del causative have / get something 

done para hablar de acciones recibidas. (SB p.74) 

 Realización de los ejercicios propuestos y corrección conjunta en la clase. (SB 

p.74-75) 

 Consulta del Grammar Workshop, si es necesario. (SB p.128-130) 

 Practica  del uso de la voz pasiva mediante la realización de ejercicios del 

Workbook.  (WB,pp. 60-61) 

 

Vocabulary 
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 Identificación de vocabulario a partir de  descripciones. (SB, p.71) 

 Deduccción del significado de algunas palabras a partir del uso de prefijos: 

antonyms.(SB p.72-73) 

 Asociación de determinadas características a algunos objetos: nouns and 

adjectives. (SB, p.77) 

 Interiorización de algunas expresiones y expresión de la opinión personal 

practicando el uso de adjetivos. (SB, p.77) 

 Observación del listado de prefijos y la formación y uso los mismos, localizar 
ejemplos y asociar con el significado correcto. Adjectives Word order: Realizar los 

ejercicios propuestos y corrección conjunta en clase. (SB, p.72, p 145) 

 Lectura de una lista de palabras relacionada con el tema de la unidad: inventos 

y descubrimientos; prefijos y vocabulario útil para describir objetos. (SB, p.145) 

 Práctica de estrategias de adquisición de vocabulario (Revising Vocabulary: 

cognates)- localizar en una lista de vocabulario todos los cognates. (SB, p.145) 

 

Pronunciation 

 Audición de la pronunciación de frases e intentar repetirlas con la cadencia 

idéntica al modelo presentado. 

 

Bloque 4 – Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

CONCEPTOS 

 Existen salmones genéticamente modificados que alcanzan el tamaño de un 

tiburón. 

 Martin Cooper inventó el teléfono móvil que fue usado por primera vez en 

1973. 

 La bomba atómica lanzada 3l 6 de agosto de 1945 sobre Japón causó 80.000 

muertos en las primeras 24 horas.  

 

UNIT 7 – CHANGE THE WORLD 

 

  

Bloque 1- Escuchar, comprender, hablar y conversar 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Listening 
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 Audición de un texto y localización de la procedencia del hablante y que 

cosas hizo para superar dificultades (SB p. 83) 

 Audición de un texto e identificación de compound words. Realización de 

ejercicios y revisión conjunta. (SB p. 86) 

 Audición del apartado Listening option dos veces y resolver los ejercicios que 

plantea. (SB p. 87) 

 Audición de un texto sobre the RSPCA y realizar las actividades de 

comprensión oral. (SB p. 89) 

Speaking 

 Realización de intercambios comunicativos en grupo sobre formas que 

conocen o sobre las que han oído para cambiar el mundo. (SB pp. 82-97) 

 Expresar la opinión personal a partir de las preguntas formuladas.(SB pp. 82-93) 

 A partir del cuadro Planning your charity event; elaboración de preguntas y 

respuestas. Aplicación en un intercambio comunicativo sobre preguntas 

específicas. (SB p. 83) 

 

Bloque 2 - Leer y escribir  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Reading 

 Lectura de un texto a fin de captar el significado general, y completarlo con los 

fragmentos más adecuados sin que pierda sentido. Realización de las 

actividades de comprensión y corrección conjunta en la clase.  (SB pp. 84-85) 

 Identificación de las características del tipo de texto estudiado: an opinion essay. 

(SB p. 90) 

 Lectura de un artículo de opinión sobre organizaciones que luchan por los 

derechos de los animales. Realizar las actividades de comprensión y corregir de 

forma conjunta en la clase.  (SB p. 90) 

 Lectura de un texto sobre ‘the paradoxical commandments’. Realizar las 

actividades de comprensión y corregir de forma conjunta en la clase.  (SB p. 92) 

 Lectura de una lista de palabras relacionada con el tema de la unidad: charity 

work, compound words  y  issues & action. (SB p. 147) 

 

Writing 
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 Produccción de frases que contengan la estructura de oraciones condicionales. 

(SB p. 87) 

 Interiorización del funcionamiento y significado de las oraciones condicionales y 

decisión sobre como rechazarían o apoyarían una determinada causa. (SB p. 88) 

 Lectura y aplicación de consejos para mejorar la expresión escrita (writing guide): 

puntuación y uso de conectores. Realización de los ejercicios  propuestos y 

corrección conjunta en clase. (SB p. 91) 

 Elaboración de una tarea escrita: ‘Every student should work for a charity for a 

year when they are sixteen’ siguiendo la writing guide, y haciendo una correcta 

planificación del texto. Aplicar los nuevos conocimientos lingüísticos adquiridos 

en la unidad. (SB p. 91) 

 Elaboración der un poster ilustrado que contenga un slogan significativo.(SB p.92) 

 

Bloque 3 – Conocimiento de la lengua  

 

CONCEPTOS 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 Hablar de posibilidades en el presente o el futuro. 

 Hablar de suposiciones actuales o futuras, situaciones imposibles o 

improbables. 

 Hablar de situaciones hipotéticas en el pasado que no ocurrieron. 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Conditional sentences type 1, type2 and type 3. 

If / unless/ provided that/ as long as 

Would, had = ‘d 

 

VOCABULARIO 

Tema: conciencia social  

Léxico:  

 Topic vocabulary.  

- Charity work: appeal, campaign, charity, donate, fundraising 

activity, raise awareness of, raise funds, sponsor, take part, volunteer 

 

- Compound nouns: animal charity, birthday card, cancer research, 

community service, computer game, death penalty, endangered 

species, homeless people, social media, terrorist attack, union 

member, volunteer project 

 

- Issues & action: activist , animal rights, banner, demonstrator, 

education cuts, gender equality, human rights, protester, racial 

equality, sign a petition, slogan, workers’ rights  
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 Language focus / Useful language:  

- Tiempos verbales en las oraciones condicionales. 

- Estructura de una charla: introducción: I’m going to look at…, 

puntos: first of all I’d like to explain… the next thing I’d like to explain 

… Finally, let me tell you, y conclusión : That’s  all I have for say for 

now…Thanks very much for listening.  

- identificación de algunos false friends y cognates 

- In my opinion…/ I believe…/ I’m not sure, but…/Personally, I feel 

that… 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Grammar 

 Observación e interiorización de las normas de uso de las oraciones 

condicionales. Diferenciar entre los diferentes tipos  (SB p.86) 

 Observación e interiorización de la estructura de las oraciones condicionales: 

primero la condición, coma y el resultado o bien expresión del resultado y 

condición. (SB p.86) 

 Realización de los ejercicios propuestos y corrección conjunta en la clase. (SB 

pp.86-87) 

 Consulta del Grammar Workshop, si es necesario. (SB p.130-132) 

 Interiorización de algunos consejos útiles: Key errors. (SB p.87) 

 Practica del uso de oraciones condicionales mediante la realización de ejercicios 

del Workbook.  (WB p. 70-71) 

 

Vocabulary 

 Asociación de fotos con descripciones para identificar vocabulario sobre charity 

work. (SB, p.82) 

 Asociación de vocablos con sus definiciones. (SB, p.83) 

 Realización combinaciones posibles de nombres para formar palabras 

compuestas. (SB p. 84) 

 Interiorización de algunas expresiones: false Friends & cognates. (SB, p.85 

 Observación de los slogans, localización de vocabulario y asociación con el 

significado correcto. Realizar los ejercicios propuestos y corrección conjunta en 

clase. (SB p.88) 

 Lectura de una lista de palabras relacionada con el tema de la unidad: gente y 

relaciones personales. (SB p.16) 
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 Practica de estrategias de adquisición de vocabulario (Revising Vocabulary): 

escribir  dos listas de nombres en libreta de vocabulario e intentar formar 

palabras compuestas. (SB, p.147) 

 

Pronunciation 

 Escuchar la pronunciación de las vocales frases y subrayar las palabras 

acentuadas. (SB p.89) 

 

Bloque 4 – Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

CONCEPTOS  

 Kent M.Keith escribió ‘The Paradoxical Commandments’ en 1968 y todavía se 

usan como referencia en todo el mundo. 

Toda acción por pequeña que sea puede ayudar a cambiar el mundo 

 

 

UNIT 8 – TRAVEL AND TOURISM 

 

  

 

Bloque 1- Escuchar, comprender, hablar y conversar 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Listening 

 Audición de un texto  sobre seis situaciones e identificación de qué ocurre en 

cada caso. Realización de ejercicios y revisión conjunta. (SB p. 95) 

 Audición de un texto o visionado de un vídeo sobre cuatro situaciones y 

anotación de dónde se producen (SB p. 101) 

 Audición de un texto o visionado de un vídeo y comprensión de la 

información que se presenta. Segundo pase para indicar la veracidad de las 

preguntas. (SB p. 105) 

Speaking 

 Realización de un intercambio comunicativo en grupo, sobre las imágenes o 

título de cada sesión,  para identificar vocabulario o ideas conocidas sobre el 

tema. (SB, pp. 94-105) 

 Expresión de la opinión personal a partir de las preguntas formuladas.(SB pp. 

94-105) 
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 Lectura de un cuadro con una destreza de expresión oral: asking for and giving 

assistance; preguntar y contestar preguntas, y aplicarla en un intercambio 

comunicativo sobre preguntas informativas en un viaje turístico (SB, p. 101) 

 

Bloque 2 - Leer y escribir  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Reading 

 Lectura de un texto y compleción con información complementaria. 

Comprensión del significado general del texto, y  compleción, según los detalles 

leídos, de la información que falta. Realización de las actividades de 

comprensión y corregir de forma conjunta en la clase.  (SB p. 94) 

 Lectura de un texto y rotular los párrafos. (SB p.96) 

 Identificación de las características del tipo de texto estudiado: un artículo de 

revista de viajes o periódico. (SB p. 97) 

 Lectura de un texto sobre un viaje galáctico. Realizar las actividades de 

comprensión y corregir de forma conjunta en la clase.  (SB p. 99) 

 Lectura de un texto describiendo una ciudad. Realizar las actividades de 

comprensión y corregir de forma conjunta en la clase.  (SB pp. 100, 102) 

 Lectura de una lista de palabras relacionada con el tema de la unidad: Travel 

(verbs / collocations) y descripción de lugares. (SB p. 149) 

 

Writing 

 Producción de frases que signifiquen lo mismo que las presentadas utilizando 

expresiones aprendidas. (SB p. 99) 

 Producción de un texto utilizando palabras dadas. (SB p.100) 

 Interiorización de estrategias de escritura (Describing a place): para describir un 

lugar. (SB p. 103) 

 Lectura de consejos para mejorar la expresión escrita (writing guide): puntuación 

y uso de conectores, realizar los ejercicios  propuestos y corrección conjunta en 

clase. (SB, p. 103) 

 Descripción de un lugar, siguiendo una guía y una correcta planificación del 

texto. Aplicación de los nuevos conocimientos lingüísticos adquiridos en la 

unidad. (SB p. 103) 

 

Bloque 3 – Conocimiento de la lengua  
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CONCEPTOS 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 Narrar situaciones 

 Indicar propósito o motivo para hacer algo 

 Dar razones convincentes de lo que se habla 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Gerund 

Infinitive 

Too / enough 

Phrasal verbs 

 

VOCABULARIO 

Tema: hacer turismo 

Léxico:  

 Topic vocabulary.  

- travel:  

- a) verbs: book, cancel, check in, delay, get lost, go sightseeing, 

hitchhike, look forward to, miss, pack, set off, stop off 

- b) collocations: boarding pass, cabin crew, check-in-desk, day trip, 

duty-free, five-star hotel, package holiday, passport control, return 

ticket, seaside resort, summer holiday, travel on a shoestring, youth 

hostel 

 

- describing places: affordable, busy, campsite, chic, city centre, 

compact, district, historic, outside, outskirts, peaceful, smart, suburb, 

trendy, well-kept 

 

 Language focus / Useful language:  

- Comparación de respuestas: me too/ neither can I / really? 

- Often confused words: travel, journey, trip, voyage 

- Verbs + gerund / infinitive 

- Too+ adjective 

- Noun + enough 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Grammar 

 Observación e interiorización del significado de varias frases y comparación de 

las diferencias observadas. (infinitive of purpose / gerund as a noun). (SB p.99) 

 Observación e interiorización de las normas de uso de too / enough  para 

describir situaciones. (SB p.99) 
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 Realización de los ejercicios propuestos y corrección conjunta en la clase. (SB 

pp.98-99) 

 Consulta de la sección Grammar Workshop, si es necesario. (SB pp.132-133) 

 Interiorización de algunas expresiones y consejos útiles: rules. (SB p.98) 

 Practica del uso de gerundios funcionando como nombre y del infinitivo de 

finalidad mediante la realización de ejercicios del Workbook.  (WB pp. 80-81) 

 

Vocabulary 

 Deducción de significados para identificar vocabulario sobre viajes. (SB p.94) 

 Interiorización, distincción y uso correcto de palabras que a menudo se 

confunden. (SB p.97) 

 Clasificación de palabras en una tabla. (SB p.100) 

 Asociación de imágenes con su significado. (SB p.105) 

 Lectura de una lista de palabras relacionada con el tema de la unidad: viajes (SB 

p.149) 

 Práctica de estrategias de adquisición de vocabulario (Revising Vocabulary): 

recordar  vocabulario asociando datos personales a algunas palabras. Elegir tres 

palabras de la lista y escribir frases acerca de las vacaciones realizadas (SB 

p.149) 

 

Pronunciation 

 Audición de la pronunciación de unas frases y repetirlas con la máxima 

corrección. (SB, p.101) 

 

Bloque 4 – Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

CONCEPTOS 

 Edimburgo además de su Festival e impresionante arquitectura es una ciudad 

que ofrece atractivos culturales durante todo el año.  

 WWOOF tiene un directorio de lugares donde existe la posibilidad de trabajar 

a cambio de hospedaje, comida y formación.  

 Clonakilty, en Irlanda, es uno de los pueblos más recomendables para visitar 

en verano. 
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5.2. GRAO MINIMO DE CONSECUCION 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 se 

comprende e o que non se coñece mediante os 

propios coñecementos e as propias 

experiencias. 

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. 

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 

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 

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), 

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).  
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programas informáticos).  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 

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. 
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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 uso moi 

idiomático da lingua. 

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 idiomático da lingua. 

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 

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 

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. 
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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. 

Bloque 2: Produción de textos orais 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN  

En vías de adquisición Adquirido Avanzado 

PLEB2.1. Participa con moita dificultade en 

conversas informais cara a cara ou por 

teléfono, ou por outros medios técnicos, 

nas que describe con certo detalle feitos, 

experiencias, sentimentos e reaccións, 

soños, esperanzas e ambicións, e 

responde adecuadamente a sentimentos 

como a sorpresa, o interese ou a 

indiferenza; conta historias, así como o 

argumento de libros e películas, indicando 

as súas reaccións; ofrece e interésase por 

opinións persoais sobre temas do seu 

interese; fai comprensibles as súas opinións 

ou reaccións respecto das solucións 

PLEB2.1. Participa con eficacia 

en conversas informais cara a 

cara ou por teléfono, ou por 

outros medios técnicos, nas 

que describe con certo 

detalle feitos, experiencias, 

sentimentos e reaccións, 

soños, esperanzas e 

ambicións, e responde 

adecuadamente a 

sentimentos como a sorpresa, 

o interese ou a indiferenza; 

conta historias, así como o 

argumento de libros e 

PLEB2.1. Participa habitualmente con eficacia en 

conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou 

por outros medios técnicos, nas que describe con certo 

detalle feitos, experiencias, sentimentos e reaccións, 

soños, esperanzas e ambicións, e responde 

adecuadamente a sentimentos como a sorpresa, o 

interese ou a indiferenza; conta historias, así como o 

argumento de libros e películas, indicando as súas 

reaccións; ofrece e interésase por opinións persoais 

sobre temas do seu interese; fai comprensibles as súas 

opinións ou reaccións respecto das solucións posibles 

de problemas ou cuestiónsprácticas; expresa con 

amabilidade crenzas, acordos e desacordos, e explica 

e xustifica as súas opinións e os seus proxectos..  
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posibles de problemas ou 

cuestiónsprácticas; expresa con 

amabilidade crenzas, acordos e 

desacordos, e explica e xustifica as súas 

opinións e os seus proxectos..  

películas, indicando as súas 

reaccións; ofrece e interésase 

por opinións persoais sobre 

temas do seu interese; fai 

comprensibles as súas opinións 

ou reaccións respecto das 

solucións posibles de 

problemas ou 

cuestiónsprácticas; expresa 

con amabilidade crenzas, 

acordos e desacordos, e 

explica e xustifica as súas 

opinións e os seus proxectos..  

PLEB2.2.  Desenvólvese con moita 

dificultade 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, estudo ou traballo (por exemplo, 

para facer reclamacións), expondo os 

seus razoamentos e puntos de vista con 

claridade e seguindo as convencións 

socioculturais que demanda o contexto 

específico 

PLEB2.2.  Desenvólvese con 

eficacia 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, estudo ou traballo (por 

exemplo, para facer 

reclamacións), expondo os 

seus razoamentos e puntos de 

vista con claridade e seguindo 

as convencións socioculturais 

que demanda o contexto 

específico 

PLEB2.2.  Desenvólvese habitualmente con eficacia 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, estudo ou 

traballo (por exemplo, para facer reclamacións), 

expondo os seus razoamentos e puntos de vista con 

claridade e seguindo as convencións socioculturais 

que demanda o contexto específico 

PLEB2.3. Segue con moita dificultade unha 

entrevista cun patrón estruturado de 

preguntas establecido con anterioridade, 

PLEB2.3. Segue unha entrevista 

cun patrón estruturado de 

preguntas establecido con 

PLEB2.3. Segue habitualmente unha entrevista cun 

patrón estruturado de preguntas establecido con 

anterioridade, realizando preguntas complementarias 
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realizando preguntas complementarias ou 

respondendo a elas, sempre que se 

manteñan dentro ámbito predicible da 

interacción). 

anterioridade, realizando 

preguntas complementarias 

ou respondendo a elas, 

sempre que se manteñan 

dentro ámbito predicible da 

interacción). 

ou respondendo a elas, sempre que se manteñan 

dentro ámbito predicible da interacción). 

habitualmente 

PLEB2.4. . Compensa con moita 

dificultade as carencias lingüísticas con 

certa naturalidadee pedíndolle axuda ao 

seu interlocutor, e mediante 

procedementos lingüísticos, como a 

paráfrase ou a explicación, e 

paralingüísticos. 

PLEB2.4. . Compensa as 

carencias lingüísticas con 

certa naturalidadee 

pedíndolle axuda ao seu 

interlocutor, e mediante 

procedementos lingüísticos, 

como a paráfrase ou a 

explicación, e paralingüísticos. 

PLEB2.4. . Compensa habitualmente as carencias 

lingüísticas con certa natural idade pedíndolle axuda 

ao seu interlocutor, e mediante procedementos 

lingüísticos, como a paráfrase ou a explicación, e 

paralingüísticos. 

PLEB2.5. Fai con moita dificultade 

presentacións estruturadas e de certa 

duración sobre un tema educativo (por 

exemplo, o deseño dun aparello ou 

dispositivo, ou sobre unha obra artística ou 

literaria), coa suficiente claridade como 

para que se poida seguir sen dificultade a 

maior parte do tempo e cuxas ideas 

principais estean explicadas cunha 

razoable precisión, e responde a 

preguntas complementarias da audiencia 

formuladas con claridade e a velocidade 

normal.  

PLEB2.5. Fai presentacións ben 

estruturadas e de certa 

duración sobre un tema 

educativo (por exemplo, o 

deseño dun aparello ou 

dispositivo, ou sobre unha 

obra artística ou literaria), coa 

suficiente claridade como 

para que se poida seguir sen 

dificultade a maior parte do 

tempo e cuxas ideas principais 

estean explicadas cunha 

razoable precisión, e responde 

a preguntas complementarias 

da audiencia formuladas con 

claridade e a velocidade 

normal.  

PLEB2.5. Fai habitualmente presentacións ben 

estruturadas e de certa duración sobre un tema 

educativo (por exemplo, o deseño dun aparello ou 

dispositivo, ou sobre unha obra artística ou literaria), 

coa suficiente claridade como para que se poida 

seguir sen dificultade a maior parte do tempo e cuxas 

ideas principais estean explicadas cunha razoable 

precisión, e responde a preguntas complementarias da 

audiencia formuladas con claridade e a velocidade 

normal.  

PLEB2.6. . Inicia, mantén e finaliza PLEB2.6. . Inicia, mantén e PLEB2.6. . Inicia, habitualmente mantén e finaliza 
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espontaneamente con moita dificultade 

conversas e discusións cara a cara sobre 

temas cotiáns de interese persoal ou 

pertinentes para a vida diaria, 

comunicándose cun repertorio lingüístico 

sinxelo, aínda que ás veces precise facer 

pausas para pensar o que quere dicir. 

finaliza espontaneamente con 

certa seguridade conversas e 

discusións cara a cara sobre 

temas cotiáns de interese 

persoal ou pertinentes para a 

vida diaria, comunicándose 

cun repertorio lingüístico 

sinxelo, aínda que ás veces 

precise facer pausas para 

pensar o que quere dicir. 

espontaneamente con certa seguridade conversas e 

discusións cara a cara sobre temas cotiáns de interese 

persoal ou pertinentes para a vida diaria, 

comunicándose cun repertorio lingüístico sinxelo, aínda 

que ás veces precise facer pausas para pensar o que 

quere dicir. 

 PLEB.2.7. Toma parte con moita 

dificultade aínda que ás veces teña que 

pedir que lle repitan ou aclaren algunha 

dúbida, en conversas formais, entrevistas 

e reunións de carácter educativo ou 

ocupacional, intercambiando información 

relevante sobre aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas cotiáns e 

menos habituais nestes contextos, 

pedindo e dando instrucións ou solucións 

a problemas prácticos, expondo os seus 

puntos de vista con claridade, e 

xustificando con certo detalle e de 

maneira coherente as súas opinións, os 

seus plans e as súas suxestións sobre 

futuras actuacións. 

 PLEB.2.7. Toma parte 

adecuadamente, aínda que 

ás veces teña que pedir que 

lle repitan ou aclaren algunha 

dúbida, en conversas formais, 

entrevistas e reunións de 

carácter educativo ou 

ocupacional, intercambiando 

información relevante sobre 

aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas 

cotiáns e menos habituais 

nestes contextos, pedindo e 

dando instrucións ou solucións 

a problemas prácticos, 

expondo os seus puntos de 

vista con claridade, e 

xustificando con certo detalle 

e de maneira coherente as 

súas opinións, os seus plans e 

as súas suxestións sobre futuras 

actuacións. 

 PLEB.2.7. Toma habitualmente parte 

adecuadamente, aínda que ás veces teña que pedir 

que lle repitan ou aclaren algunha dúbida, en 

conversas formais, entrevistas e reunións de carácter 

educativo ou ocupacional, intercambiando 

información relevante sobre aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas cotiáns e menos habituais 

nestes contextos, pedindo e dando instrucións ou 

solucións a problemas prácticos, expondo os seus 

puntos de vista con claridade, e xustificando con certo 

detalle e de maneira coherente as súas opinións, os 

seus plans e as súas suxestións sobre futuras actuacións. 
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 PLEB.2.8. Coopera con moita dificultade 

na interacción verificando a comprensión 

propia e das demais persoas, e 

cooperando activamente na realización 

das tarefas de comunicación. 

 PLEB.2.8. Coopera na 

interacción verificando a 

comprensión propia e das 

demais persoas, e 

cooperando activamente na 

realización das tarefas de 

comunicación. 

 PLEB.2.8. Coopera habitualmente na interacción 

verificando a comprensión propia e das demais 

persoas, e cooperando activamente na realización 

das tarefas de comunicación. 

 



54 
 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN  

En vías de adquisición Adquirido Avanzado 

PLEB3.1. Nas actividades de aula, explica con 

moita dificultade como utiliza diferentes 

estratexias para comprender o texto, como a 

identificación da intención comunicativa, a 

anticipación da información a partir dos 

elementos textuais e non textuais, o uso do 

contexto, a aplicación de regras de 

formación de palabras para inferir significados 

ou o apoio na organización da información e 

no tipo de texto. 

PLEB3.1. Nas actividades de aula, explica 

como utiliza diferentes estratexias para 

comprender o texto, como a identificación 

da intención comunicativa, a anticipación da 

información a partir dos elementos textuais e 

non textuais, o uso do contexto, a aplicación 

de regras de formación de palabras para 

inferir significados ou o apoio na organización 

da información e no tipo de texto. 

PLEB3.1. Nas actividades de aula, explica 

habitualmente como utiliza diferentes 

estratexias para comprender o texto, como a 

identificación da intención comunicativa, a 

anticipación da información a partir dos 

elementos textuais e non textuais, o uso do 

contexto, a aplicación de regras de 

formación de palabras para inferir significados 

ou o apoio na organización da información e 

no tipo de texto. 

PLEB3.2. Comprende con moita dificultade o 

sentido xeral, os puntos principais e os detalles 

máis relevantes en noticias e artigos 

xornalísticos ben estruturados e de certa 

lonxitude, nos que se adoptan puntos de vista 

concretos sobre temas de actualidade ou do 

seu interese, redactados nunha variante 

estándar da lingua. 

PLEB3.2. Comprende o sentido xeral, os puntos 

principais e os detalles máis relevantes en 

noticias e artigos xornalísticos ben 

estruturados e de certa lonxitude, nos que se 

adoptan puntos de vista concretos sobre 

temas de actualidade ou do seu interese, 

redactados nunha variante estándar da 

lingua. 

PLEB3.2. Comprende habitualmente o sentido 

xeral, os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en noticias e artigos xornalísticos 

ben estruturados e de certa lonxitude, nos 

que se adoptan puntos de vista concretos 

sobre temas de actualidade ou do seu 

interese, redactados nunha variante estándar 

da lingua. 

PLEB3.3. Entende, con moita dificultade en 

manuais, enciclopedias e libros de texto, en 

soporte tanto impreso como dixital, 

información concreta para a resolución de 

tarefas da clase ou trabalos de investigación 

relacionados con temas da súa 

especialidade, así como información 

concreta relacionada con cuestións prácticas 

ou con temas do seu interese educativo ou 

PLEB3.3. Entende, en manuais, enciclopedias 

e libros de texto, en soporte tanto impreso 

como dixital, información concreta para a 

resolución de tarefas da clase ou trabalos de 

investigación relacionados con temas da súa 

especialidade, así como información 

concreta relacionada con cuestións prácticas 

ou con temas do seu interese educativo ou 

ocupacional, en páxinas web e outros textos 

PLEB3.3. Entende, habitualmente en manuais, 

enciclopedias e libros de texto, en soporte 

tanto impreso como dixital, información 

concreta para a resolución de tarefas da 

clase ou trabalos de investigación 

relacionados con temas da súa 

especialidade, así como información 

concreta relacionada con cuestións prácticas 

ou con temas do seu interese educativo ou 
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ocupacional, en páxinas web e outros textos 

informativos oficiais, institucionais, ou 

corporativos. 

informativos oficiais, institucionais, ou 

corporativos. 

ocupacional, en páxinas web e outros textos 

informativos oficiais, institucionais, ou 

corporativos. 

PLEB3.4. . Comprende con moita dificultade 

instrucións dunha certa extensión e 

complexidade dentro da súa área de interese 

ou da súa especialidade, sempre que poida 

volver ler as seccións difíciles (por exemplo, 

sobre cómo redactar un traballo educativo 

seguindo as convencións internacionais). 

PLEB3.4. . Comprende instrucións dunha certa 

extensión e complexidade dentro da súa 

área de interese ou da súa especialidade, 

sempre que poida volver ler as seccións 

difíciles (por exemplo, sobre cómo redactar 

un traballo educativo seguindo as 

convencións internacionais). 

PLEB3.4. . Comprende habitualmente 

instrucións dunha certa extensión e 

complexidade dentro da súa área de interese 

ou da súa especialidade, sempre que poida 

volver ler as seccións difíciles (por exemplo, 

sobre cómo redactar un traballo educativo 

seguindo as convencións internacionais). 

PLEB3.5. Comprende con moita dificultade 

información relevante en correspondencia 

formal de institucións públicas ou entidades 

privadas como universidades, empresas ou 

compañías de servizos (por exemplo, carta de 

admisión a un curso). 

PLEB3.5. Comprende información relevante 

en correspondencia formal de institucións 

públicas ou entidades privadas como 

universidades, empresas ou compañías de 

servizos (por exemplo, carta de admisión a un 

curso). 

PLEB3.5. Comprende habitualmente 

información relevante en correspondencia 

formal de institucións públicas ou entidades 

privadas como universidades, empresas ou 

compañías de servizos (por exemplo, carta de 

admisión a un curso). 

PLEB3.6. . Entende con moita dificultade 

detalles relevantes e implicacións de 

anuncios e material de carácter publicitario 

sobre asuntos do seu interese persoal e 

educativo (por exemplo, folletos, prospectos, 

programas de estudos universitarios).  

PLEB3.6. . Entende detalles relevantes e 

implicacións de anuncios e material de 

carácter publicitario sobre asuntos do seu 

interese persoal e educativo (por exemplo, 

folletos, prospectos, programas de estudos 

universitarios).  

PLEB3.6. . Entende habitualmente detalles 

relevantes e implicacións de anuncios e 

material de carácter publicitario sobre 

asuntos do seu interese persoal e educativo 

(por exemplo, folletos, prospectos, programas 

de estudos universitarios).  

PLEB3.7. Segue con moita dificultade a liña 

argumental de historias de ficción e de 

novelas curtas claramente estruturadas, de 

linguaxe sinxela e directa, nunha variedade 

estándar da lingua, e comprende o carácter 

dos personaxes e as súas relacións, cando uns 

e outras están descritos claramente e co 

suficiente detalle. 

PLEB3.7. Segue sen dificultade a liña 

argumental de historias de ficción e de 

novelas curtas claramente estruturadas, de 

linguaxe sinxela e directa, nunha variedade 

estándar da lingua, e comprende o carácter 

dos personaxes e as súas relacións, cando uns 

e outras están descritos claramente e co 

suficiente detalle. 

PLEB3.7. Segue sen dificultade habitualmente 

a liña argumental de historias de ficción e de 

novelas curtas claramente estruturadas, de 

linguaxe sinxela e directa, nunha variedade 

estándar da lingua, e comprende o carácter 

dos personaxes e as súas relacións, cando uns 

e outras están descritos claramente e co 

suficiente detalle. 

PLEB3.8. Comprende con moita dificultade 

correspondencia persoal en calquera 

PLEB3.8. Comprende correspondencia persoal 

en calquera soporte, e mensaxes en foros e 

PLEB3.8. Comprende habitualmente 

correspondencia persoal en calquera 
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soporte, e mensaxes en foros e blogs, nas que 

se transmiten información e ideas, se 

pregunta sobre problemas e se explican con 

razoable precisión, e se describen de maneira 

clara e 

detallada,experiencias,sentimentos,reaccións, 

feitos, plans e aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas do seu interese. 

blogs, nas que se transmiten información e 

ideas, se pregunta sobre problemas e se 

explican con razoable precisión, e se 

describen de maneira clara e 

detallada,experiencias,sentimentos,reaccións, 

feitos, plans e aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas do seu interese. 

soporte, e mensaxes en foros e blogs, nas que 

se transmiten información e ideas, se 

pregunta sobre problemas e se explican con 

razoable precisión, e se describen de maneira 

clara e 

detallada,experiencias,sentimentos,reaccións, 

feitos, plans e aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas do seu interese. 

 

 

 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN  

En vías de adquisición Adquirido Avanzado 

PLEB4.1. Escribe, con moita dificultade en 

calquera soporte, informes breves nos que 

dá información pertinente sobre un tema 

educativo, ocupacional, ou menos 

habitual (por exemplo, un problema 

xurdido durante unha viaxe), describindo 

co detalle suficiente situacións, persoas, 

obxectos e lugares; narrando 

acontecementos nunha secuencia 

coherente; explicando os motivos de 

certas accións, e ofrecendo opinións e 

suxestións breves e xustificadas sobre o 

PLEB4.1. Escribe, en calquera 

soporte, informes breves nos que 

dá información pertinente sobre 

un tema educativo, ocupacional, 

ou menos habitual (por exemplo, 

un problema xurdido durante 

unha viaxe), describindo co 

detalle suficiente situacións, 

persoas, obxectos e lugares; 

narrando acontecementos nunha 

secuencia coherente; explicando 

os motivos de certas accións, e 

PLEB4.1. Escribe, habitualmente en calquera 

soporte, informes breves nos que dá información 

pertinente sobre un tema educativo, ocupacional, 

ou menos habitual (por exemplo, un problema 

xurdido durante unha viaxe), describindo co detalle 

suficiente situacións, persoas, obxectos e lugares; 

narrando acontecementos nunha secuencia 

coherente; explicando os motivos de certas 

accións, e ofrecendo opinións e suxestións breves e 

xustificadas sobre o asunto e sobre futuras liñas de 

actuación. 
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asunto e sobre futuras liñas de actuación. ofrecendo opinións e suxestións 

breves e xustificadas sobre o 

asunto e sobre futuras liñas de 

actuación. 

PLEB4.2.  Nas tarefas de expresión escrita, 

produce con moita dificultade 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 interliña, uso de maiúsculas e 

minúsculas, etc.) 

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 interliña, uso de 

maiúsculas e minúsculas, etc.) 

PLEB4.2.  Nas tarefas de expresión escrita, 

habitualmente 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 interliña, uso de maiúsculas e 

minúsculas, etc.) 

PLEB4.3 Completa con moita dificultade 

un cuestionario detallado con información 

persoal, educativa ou laboral (por 

exemplo, para tomar parte nun concurso 

internacional, ou para solicitar unhas 

prácticas en empresas). 

PLEB4.3 Completa un cuestionario 

detallado con información 

persoal, educativa ou laboral (por 

exemplo, para tomar parte nun 

concurso internacional, ou para 

solicitar unhas prácticas en 

empresas). 

PLEB4.3 Completa habitualmente un cuestionario 

detallado con información persoal, educativa ou 

laboral (por exemplo, para tomar parte nun 

concurso internacional, ou para solicitar unhas 

prácticas en empresas). 

PLEB4.4. Escribe, con moita dificultade nun 

formato convencional e en calquera 

soporte, un currículo detallando e 

ampliando a información que considera 

relevante en relación co propósito e o 

destinatario específicos. 

PLEB4.4. Escribe, nun formato 

convencional e en calquera 

soporte, un currículo detallando e 

ampliando a información que 

considera relevante en relación 

co propósito e o destinatario 

específicos. 

PLEB4.4. Escribe, habitualmente nun formato 

convencional e en calquera soporte, un currículo 

detallando e ampliando a información que 

considera relevante en relación co propósito e o 

destinatario específicos. 

PLEB4.5 Toma notas, con moita dificultade 

facendo unha lista dos aspectos 

importantes, durante unha conferencia 

sinxela, e redacta un breve resumo coa 

PLEB4.5 Toma notas, facendo 

unha lista dos aspectos 

importantes, durante unha 

conferencia sinxela, e redacta un 

PLEB4.5 Toma habitualmente notas, facendo unha 

lista dos aspectos importantes, durante unha 

conferencia sinxela, e redacta un breve resumo 

coa información esencial, sempre que o tema sexa 
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información esencial, sempre que o tema 

sexa coñecido e o discurso se formule dun 

modo sinxelo e se articule con claridade. 

breve resumo coa información 

esencial, sempre que o tema 

sexa coñecido e o discurso se 

formule dun modo sinxelo e se 

articule con claridade. 

coñecido e o discurso se formule dun modo sinxelo 

e se articule con claridade. 

PLEB4.6. Elaborar con moita dificultade 

resumos e sintetizar información e 

argumentos partindo de diferentes fontes, 

e escribir notas recapitulativas, con 

claridade, exactitude, coherencia e 

fidelidade ao texto orixinal. 

 

PLEB4.6. Elaborar resumos e 

sintetizar información e 

argumentos partindo de 

diferentes fontes, e escribir notas 

recapitulativas, con claridade, 

exactitude, coherencia e 

fidelidade ao texto orixinal. 

 

PLEB4.6. Elaborar habitualmente resumos e sintetizar 

información e argumentos partindo de diferentes 

fontes, e escribir notas recapitulativas, con 

claridade, exactitude, coherencia e fidelidade ao 

texto orixinal. 

 

PLEB4.7. Escribe con moita dificultade 

correspondencia persoal e participa en 

foros e blogs nos que transmite 

información e ideas sobre temas 

abstractos e concretos, comproba 

información e pregunta sobre problemas 

e explícaos con razoable precisión, e 

describe, de maneira detallada, 

experiencias, sentimentos, reaccións, 

feitos, plans e unha serie de temas 

concretos relacionados cos seus intereses 

ou a súa especialidade. 

PLEB4.7. Escribe correspondencia 

persoal e participa en foros e 

blogs nos que transmite 

información e ideas sobre temas 

abstractos e concretos, 

comproba información e 

pregunta sobre problemas e 

explícaos con razoable precisión, 

e describe, de maneira 

detallada, experiencias, 

sentimentos, reaccións, feitos, 

plans e unha serie de temas 

concretos relacionados cos seus 

intereses ou a súa especialidade. 

PLEB4.7. Escribe habitualmente correspondencia 

persoal e participa en foros e blogs nos que 

transmite información e ideas sobre temas 

abstractos e concretos, comproba información e 

pregunta sobre problemas e explícaos con 

razoable precisión, e describe, de maneira 

detallada, experiencias, sentimentos, reaccións, 

feitos, plans e unha serie de temas concretos 

relacionados cos seus intereses ou a súa 

especialidade. 

PLEB4.8. Escribe, con moita dificultade en 

calquera soporte, cartas formais dirixidas a 

institucións públicas ou privadas e a 

empresas, nas que dá e solicita 

PLEB4.8. Escribe, en calquera 

soporte, cartas formais dirixidas a 

institucións públicas ou privadas e 

a empresas, nas que dá e solicita 

PLEB4.8. Escribe, habitualmente en calquera 

soporte, cartas formais dirixidas a institucións 

públicas ou privadas e a empresas, nas que dá e 

solicita información relevante, e expresa puntos de 
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información relevante, e expresa puntos 

de vista pertinentes sobre a situación 

obxecto da correspondencia, no ámbito 

público, educativo ou laboral, 

respectando as convencións formais e de 

cortesía propias deste tipo de textos. 

información relevante, e expresa 

puntos de vista pertinentes sobre 

a situación obxecto da 

correspondencia, no ámbito 

público, educativo ou laboral, 

respectando as convencións 

formais e de cortesía propias 

deste tipo de textos. 

vista pertinentes sobre a situación obxecto da 

correspondencia, no ámbito público, educativo ou 

laboral, 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 

PLEB5.1Non se desenvolve na maioría das 

actividades de aula facendo un uso 

espontáneo da lingua estranxeira; non 

reflexiona sobre o propio proceso de 

adquisición da lingua nin transfire á lingua 

estranxeira coñecementos e estratexias 

de comunicación adquiridas noutras 

linguas 

PLEB5.1 Desenvólvese na maioría 

das actividades de aula facendo 

un uso espontáneo da lingua 

estranxeira; reflexiona sobre o 

propio proceso de adquisición da 

lingua e transfire á lingua 

estranxeira coñe- cementos e 

estratexias de comunicación 

adquiridas noutras linguas 

PLEB5.1Desenvólvese habitualmente sen 

dificulatade na maioría das actividades de aula 

facendo un uso espontáneo da lingua estranxeira; 

reflexiona sobre o propio proceso de adquisición da 

lingua e transfire á lingua estranxeira coñe- 

cementos e estratexias de comunicación 

adquiridas noutras linguas. 

PLEB5.2 Utiliza con moita dificultade as 

normas ortográficas con erros moi 

significativos para estruturar o texto, 

ordenar as ideas e xerarquizalas en 

principais e secundarias, e utiliza con 

PLEB5.2 Utiliza as normas 

ortográficas sen erros moi 

significativos e para estruturar o 

texto, ordenar as ideas e 

xerarquizalas en principais e 

PLEB5.2 Utiliza habitualmente sen dificulatade as 

normas ortográficas sen erros moi significativos e 

para estruturar o texto, ordenar as ideas e 

xerarquizalas en principais e secundarias, e utiliza o 

corrector informático para corrixir erros tipográficos 
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moita dificulatde o corrector informático 

para corrixir erros tipográficos e 

ortográficos. 

secundarias, e utiliza o corrector 

informático para corrixir erros 

tipográficos e ortográficos. 

e ortográficos. 

PLEB5.3 Utiliza con moita dificultade a 

lingua estranxeira como instrumento de 

acceso á información procedente de 

diversas fontes (biblioteca, internet, etc.) e 

como ferramenta de aprendizaxe de 

contidos diversos, e, durante as 

actividades de aula, en situacións de 

comunicación reais ou simuladas, como 

medio de comunicación e entendemento 

entre persoas de procedencias, linguas e 

culturas distintas, evitando calquera tipo 

de discriminación e de estereotipos 

lingüísticos e culturais. 

PLEB5.3 Utiliza a lingua estranxeira 

como instrumento de acceso á 

información procedente de 

diversas fontes (biblioteca, 

internet, etc.) e como ferramenta 

de aprendizaxe de contidos 

diversos, e, durante as 

actividades de aula, en situacións 

de comunicación reais ou 

simuladas, como medio de 

comunicación e entendemento 

entre persoas de procedencias, 

linguas e culturas distintas, 

evitando calquera tipo de 

discriminación e de estereotipos 

lingüísticos e culturais. 

PLEB5.3 Utiliza habitualmente sen dificulatade a 

lingua estranxei- ra como instrumento de acceso á 

información procedente de diversas fontes 

(biblioteca, internet, etc.) e como ferramenta de 

aprendizaxe de contidos diversos, e, durante as 

actividades de aula, en situacións de 

comunicación reais ou simuladas, como medio de 

comunicación e entendemento entre persoas de 

procedencias, linguas e culturas distintas, evitando 

calquera tipo de discriminación e de estereotipos 

lingüísticos e culturais. 

PLEB5.4Non explica valores e 

comportamentos propios dunha cultura a 

membros de outra diferente, non é 

consciente da importancia desta 

actividade de mediación intercultural. 

PLEB5.4 Explica valores e 

comportamentos propios dunha 

cultura a membros de outra 

diferente, consciente da 

importancia desta actividade de 

mediación intercultural. 

PLEB5.4Explica habitualmente sen dificulatade 

valores e comportamentos propios dunha cultura a 

membros de outra diferente, consciente da 

importancia desta actividade de mediación 

intercultural. 

PLEB5.5Non coñece aspectos significativos 

históricos xeográficos e de produción 

cultural dos países onde se fala a lingua 

estranxeira, obtendo con moita 

dificultade a información por diferentes 

medios, entre eles a biblioteca, internet e 

outras tecnoloxías da información e da 

PLEB5.5 Coñece algúns aspectos 

significativos históricos xeográficos 

e de produción cultural dos 

países onde se fala a lingua 

estranxeira, obtendo a 

información por diferentes 

medios, entre eles a biblioteca, 

PLEB5.5Coñece habitualmente sen dificulatade 

algúns aspectos significativos históricos xeográficos 

e de produción cultural dos países onde se fala a 

lingua estranxeira, obtendo a información por 

diferentes medios, entre eles a biblioteca, internet e 

outras tecnoloxías da in- formación e da 

comunicación 
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comunicación internet e outras tecnoloxías da 

información e da comunicación 

PLEB5.6Produce con moita dificultade 

textos orais e escritos en diferentes 

soportes non suficientemente cohesivos, 

coherentes e adecuados ao propósito 

comunicativo.. 

PLEB5.6Produce textos orais e 

escritos en diferentes soportes 

suficientemente cohesivos, 

coherentes e adecuados ao 

propósito co- municativo.. 

PLEB5.6Produce habitualmente sen dificulatade 

textos orais e escritos en diferentes soportes 

suficientemente cohesivos, coherentes e 

adecuados ao propósito co- municativo.. 

PLEB5.7Exprésase con moita dificultade 

oralmente e por escrito, en diferentes 

soportes, con pouca densidade léxica, 

non evitando repeticións innecesarias co 

uso de sinónimos e palabras de 

significado próximo, e non recoñece un 

léxico máis especializado se conta con 

apoio visual ou contextual.. 

PLEB5.7Exprésase 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.. 

PLEB5.7Exprésase habitualmente sen dificulatade 

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.. 

PLEB5.8 Realiza con moita dificultade 

actividades de mediación lingüística (non 

reformula o sentido dun texto, oral ou 

escrito para facelo comprensible a 

persoas interlocutoras que descoñecen a 

lingua en que se produce, non escribe o 

resumo dun debate oral ou un artigo lido 

noutra lingua, non fai unha exposición oral 

a partir de notas, non cambia de 

modalidade semiótica, como do texto ao 

esquema, etc.). 

PLEB5.8 Realiza actividades de 

mediación lingüística (reformula o 

sentido dun texto, oral ou escrito 

para facelo comprensible a 

persoas interlocutoras que 

descoñecen a lingua en que se 

produce, escribe o resumo dun 

debate oral ou un artigo lido 

noutra lingua, fai unha exposición 

oral a partir de notas, cambia de 

modalidade semiótica, como do 

texto ao esquema, etc.). 

PLEB5.8 Realiza habitualmente sen dificulatade 

actividades de mediación lingüística (reformula o 

sentido dun texto, oral ou escrito para facelo 

comprensible a persoas interlocutoras que 

descoñecen a lingua en que se produce, escribe o 

resumo dun debate oral ou un artigo lido noutra 

lingua, fai unha exposición oral a partir de notas, 

cambia de modalidade semiótica, como do texto 

ao esquema, etc.). 
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PLEB5.9.Non 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 con moita 

dificulatade estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e non 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. 
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5.3  PROCEDEMENTOS E INTRUMENTOS  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 de recuperación (e final de 

curso, se o alumno non tivese recuperado algunha avaliación, e 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. 

O currículo tamén establece uns criterios de avaliación e uns estándares de 

aprendizaxe avaliables por materia e curso que nos permiten avaliar a 

consecución dos obxectivos da materia. Respecto á avaliación por 

competencias, dado que estas son moi xenéricas, debemos concretalas moito 

máis, analizalas para lograr que nos sirvan como referente para a acción 

educativa e para demostrar a competencia real do alumno, e é o que 

chamamos indicadores. Para a súa referencia, inclúese na seguinte sección o 

listado completo tanto dos criterios de avaliación coma dos indicadores de 

Competencias clave.  

  

A avaliación levarase a cabo a través da observación do traballo na aula ( 

cadernos de traballo, participación...) e a través das produccions dos alumnos , 

produccions escritas individuais ou en grupo e tamén as orais.         

Hai tres  probas ao longo do curso que contarán cos  apartados  de gramática e 

vocabulario, reading e writing. O listening e o speaking será avaliado na hora de 

desdoble no caso de habela. 

 

No exame de setembro o libro de lectura irá integrado no baremo da proba 

escrita. A proba extraordinaria de setembro constará das mesmas partes. Nesta 

convocatoria haberá proba de listening. 

 

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 de xuño 

como na de setembro. 
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6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS  

 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 hipótese 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 competencial persegue o desenvolvemento do potencial de 

cada alumno, das súas capacidades, preparar o alumnado para que poida 

afrontar os retos persoais ao longo da súa vida con éxito. Os alumnos non só han 

de adquirir uns coñecementos, senón que han de ser capaces de acceder a eles 

e aplicaos nos diferentes contextos da súa vida, contextualizar os. A aprendizaxe 

por competencias ten o propósito de cubrir todos os 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 

ao 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, 

asilustracións e mesmo os efectos sonoros das gravacións. 

Os alumnos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso o noso 

proxecto está deseñado para ser utilizado con flexibilidade de modo que todos 

os integrantes do grupo poidan participar e encontren 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 alumnos que o requiran, tendo 

sempre en conta aqueles casos nos que o progreso non responda aos obxectivos 

que se programaron, así como os casos en que algúns destaquen na 

consecución de obxectivos e que, ante a falta de actividade programada, se 

desmotiven e perdan 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 

Guide e poden ser de grande utilidade para o quefacer diario do profesor. 
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A aprendizaxe dos alumnos é maior e de máis calidade se 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 constructivista 

depende da intervención do profesor/a. Esta intervención debe ser activa e 

reflexiva e axustada ao nivel que mostra o alumno/a debendo: iniciar o input da 

lingua, axudar ao individuo na interacción cos demais, avaliar o que fan os 

alumnos, 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. 

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 se producen cando o alumno 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 ao finalizar as interaccións orais, 

de forma grupal e cunha linguaxe alcanzable 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 os 

falos 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 deste; no noso proxecto existe un 

Caderno de Avaliación con follas de avaliación fotocopiable para cada unidade 

o que permite ao profesor anotar as observacións referentes ao progreso de 

cada alumno. Tal e como está concibida, o profesor pode adaptala 

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 ao ofrecer 

actividades interrelacionadas coas outras áreas curriculares, empezando polo 

coñecemento do mesmo alumno 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, a 

Educación Artística, as Matemáticas, a Educación Física, etc. 

Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiren 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 
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escolar) constrúe unha bagaxe cultural e de información que debe servilo para o 

conxunto da súa vida, que debe ser capaz de utilizalo en momentos precisos e en 

situacións distintas (a linguaxe é, para estes efectos, paradigmático). 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 cales as puidese 

adquirir (transversalidade). Ser competente debe ser garantía de ter alcanzado 

determinadas aprendizaxes, pero tamén permitirá alcanzar outros, tanto na 

propia institución escolar como fóra dela, garantía da súa aprendizaxe 

permanente (ou, neste caso, capaz de comunicarse en situacións moi diversas, 

algunhas das cales o propio alumno nin sequera pode considerar aínda que terá 

que facelo). 

 

7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Neste curso utilizaranse os seguintes materiais e recursos 

 

 Key to Bachillerato 1. Libro del Alumno, Workbook, VocApp, Oxford Online 

Learning Zone 

 Guía del Profesor, Class CDs, Teacher’s Resource and Test CD-ROM, iPack, 

Oxford Premium  

 Libro de lectura 

 Reproductor de CD 

 Ordenador na aula. O libro dixital está instalado  

 Diccionario (en todas as aulas de Bacharelato haberá un diccionario 

bilingüe e outro monolingüe  a disposición do profesorado e do alumnado) 

 

Outros recursos: materiais elaborados polo profesor ou recollidos nas diferentes 

web, por exemplo: 

 

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.slideshre.com 

www.busyteacher.com 

www.oup.%20com/elt
http://www.agendaweb.com/
http://www.oupe.es/
http://www.englishexercises.org/
learnenglish.britishcouncil.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.slideshre.com/
http://www.busyteacher.com/
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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 

 Acceso á aula dixital da páxina web do centro a través da plataforma 

Moodle nos cursos dos diferentes profesores. 

 

 Materiais elaborados polo profesorado e calquer outro material ou recurso 

que o profesorado considere pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esl-lab.com/
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://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-great?utm_source=learnenglish&utm_medium=homepage-advert&utm_campaign=le-adverts
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
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8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN   
  

Os criterios de cualificación baséanse na consecución e superación dos contidos 

minimos. 

  As porcentaxes para a nota da 1ª, 2ª e 3ª  avaliación son: 

 

1. GRAMMAR & VOCABULARY 40% 

2. READING  &  WRITING 40% 

3. ORAL SKILLS 20%   

 

 

Para ser avaliado positivamente hai que acadar un mínimo de 4 nos apartados 1 

e 2. 

 

A non realización dalgunha das partes condicionará o aprobado na materia. 

 

O exame do libro de lectura  terá unha porcentaxe de 10% dentro do apartado  

 " Reading and Writing" e  realizarase na avaliación que cada profesor considere 

conveniente. 

 

Trátase de avaliación continua  e integradora.    Iso significa que cada avaliación 

incluirá toda a materia dada anteriormente. Non se realizarán probas de 

recuperación ao longo do curso. 

 

Para aprobar hai que obter unha calificación de  5 . 

 

A proba extraordinaria de setembro será sobre os contidos mínimos deste curso. 

Non haberá proba oral de listening ou speaking. As porcentaxes serán: 

 

1. GRAMMAR & VOCABULARY 50% 

2. READING &  WRITING 50% 

 

 

No caso de ter que recuperar  o libro de lectura a nota será un 10% incluído no 

apartado de Reading and  Writing. 
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Contidos minimos: 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

Estratexias de comprensión: persoas falando dunha entrevista de traballo. . 

identificación do tipo de información contida nas audicións ou vídeos sobre: 

preferencias, historia sobre un rescate, diálogos sobre experiencias persoais, 

conversación unha historia versionada, un programa e unha situación de 

emerxencia. identificación do tipo de información contida nas audicións sobre: 

películas de ciencia-ficción, predicións, conversacións, opinións persoais, 

tecnoloxía 3D, The Nazca Lines.., e os demais temas das unidades. 

 

Bloque 2. Producción de textos orais: Expresión e interacción 

Estratexias de producción: preguntar e responder preguntas, anticipar e practicar 

o vocabulario da unidade, escoitar atentamente e dar a súa opinión. Realizar 

exercicios previos á comunicación oral como preparación, preguntar e responder 

preguntas, anticipar e practicar o vocabulario da unidade, escoitar atentamente 

e dar a súa opinión. Realizar exercicios previos á comunicación oral como 

preparación. preguntar e responder preguntas, anticipar e practicar o 

vocabulario da unidade, escoitar atentamente e dar a súa opinión. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

Estratexias de comprensión: captar o significado xeral do texto (intentar aplicarlle 

un titular), captar ideas esenciais do texto, ler o texto completo antes de 

identificar detalles, pregunas acerca dos textos a, buscar palabras no texto a 

través da súa definición. aptar o significado xeral do texto (intentar aplicarlle un 

titular), captar ideas esenciais do texto, ler o texto completo antes de identificar 

detalles, pregunas acerca dos textos a, buscar palabras no texto a través da súa 

definición.  

 

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 

Estratexias de produción: planificar o que se vai escribir; seguindo a guía e 

conselos sobre a elaboración de textos. planificar o que se vai escribir; un resumo 

da historia nunha ou dúas liñas o primeiro parágrafo, incluír detalles sobre o 

evento no segundo parágrafo e describir como se sente agora e como lle 

afectou o evento no terceiro parágrafo. Compleción dos pasos previos á 

redacción do texto: actividades preparatorias anteriores. Compleción dos pasos 

posteriores á redacción: reflexión sobre a calidade do escrito. planificar o que se 

vai escribir (unha crítica dun libro ou unha película). No primeiro parágrafo unha 

introdución mencionando o títuos, autor ou director, os personaxes e onde ten 

lugar, en lle segundo parágrafo un resumo da historia, no terceiro parágrafo unha 

opinión sobre o libro ou película e no cuarto parágrafo as conclusións e 

recomendacións.   

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
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Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: normas de pronunciación, 

acentuación e entoación... audición de palabras e identificación de la sílaba 

tónica. o sonido schwa Pronunciación de palabras e diferenciación da silaba 

tónica tengan ou non affixes.  Diferenciación da entoación crecente e 

decrecente en oracións. Audición da pronunciación dunhas frases e repetilas coa 

máxima corrección. 

 

Patrones gráficos e convencións ortográficas: a ortografía do novo vocabulario. 

Aspectos socioculturais esociolingüísticos: audición sobre entrevista de trDar a 

súa opinión sobre películas que lle gustaría ver, facer predicións sobre o futuro, 

intercambio de preguntas e respostas sobre o futuro, realizar convites, 

contestacións a preguntas sobre un vídeo. 

 

Funcións co municativas: Identificación de información xeral e específica nunha 

entrevista de traballo. Lectura de diversos textos e asociación cos titulares, 

formulación de preguntas sobre textos a partir da lectura e as respostas, lectura e 

compleción dos textosdescriptivos coas palabras propostas. descrición de 

experiencias persoais, intercambio de información persoal 

Resposta a preguntas e comparación das respostas en parellas ou grupos, 

intercambio de preguntas e contraste das respostas dadas, práctica oral 

formulando preguntas a partir das palabras dadas e respondéndoas, realización 

dunha entrevista (Speaking & writing option, intercambio oral e decisión sobre a 

veracidade das frases formuladas polo compañeiro, descrición e unha fotografía 

e comentario cun compañeiro usando as expresións presentadas no cadro key 

phrases, descrición e contraste entre dúas fotografías, usando as key phrases 

presentadas. 

 

 Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: hábitos e rutinas, 

eventos pasados, experiencias. Experiencias:-ed/ -ing adjectives, 

secuenciadores, phrasal verbs. Preferencias: I like/ I don’t like the idea of…; 

I’d lik/ I’d love to...; wouldn’t like to…; I’d prefer to/ I’d rather…Get, go, 

make /do Futuro: cincia-ficción, relacións sociais no future (phrasal verbs- 

socializing), making arrangements. Reseñas literarias oinematográficas: 

vocabulario específico (beginning/ending, plot, characters, special effects, 

setting,…), adjectives,… Reflexive verbs. Uso de conectores para expresar 

finalidadee e consecuencia. Tempos de futuro Ocio: video games, TV, 

Internet, books, films, music; body idioms, making suffestions. Texto 

biográfico: time expressions, talking about age (key phrases). Negative 

prefixes (+ adjective). Uso das expresions termporais. Values (beautiful, 

dignified, discrimination, equality, grateful, humane, kind, loyal, racism, 

respect, trust). Idiomatic expressions (be bond of, be sick of, down in the 

dumps, eye meet, have something in common, in the doghouse, ose your 

head, lve at first sight, under the weather). Relationships (ask out, be in a 

relationship, break up with, flirt, get on well with, get to know, have children, 

have problems, make a commitment). Phrasal verbs. Diferencias entre say e 

tell. Partículas conversacionales (so… then?/ Hey…/ Well…/ Oh yes…/ 

Aanyway…/ OK thenRemember I told you…/ I almost forgot. Attitudes: 

aggressive, assertiveness, confidence, defensiveness, frustration, generosity, 
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guilt, happiness, impatience, importance, innocence, intelligence, laziness, 

modesty, nervousness, reliability, safety, shyness, sincerity. Gestures and 

manners: apologize, bow, catch somebody’s eye, greet, hold hands, hug, 

kiss, queue, shake hands, sneeze, touch, wave. Cognates and non-

cognates: culture, laughter, stress, weapon, yoga, fake, strengthen. Uso de 

each other/ one another. Diferencias entre could/ managed to/ was able 

to. Offers and requests: I’ll just… ; Would you like…; That’s kind…; Shall I…; 

Do you mind if… En emails formales: I would be grateful if…; I was 

wondering if it would be possible to…; I appreciate your assistance…; I look 

forward to hearing frm you. Inventions and discoveries: adapt, clone, 

design, develop, discover, inspire, observe, replace, research, revolutionize, 

test. Describing ogjects: battery operated, boot-shaped, child-friendly, 

inflatable, pocked-sized, long-lasting, low-cost, recycled, round, silly, solar-

powered, stylish, tough, wooden, waterproof. Synonyms/ antonyms: 

attractive, unattractive, expensive, economical, huge, tiny, useful, useless, 

modified, reversible, regular, ordinary, extraordinary. Charity work: appeal, 

campaign, charity, donate, fundraising activity, raise awareness of, raise 

funds, sponsor, take part, volunteer. Compound nouns: animal charity, 

birthday card, cancer research, community service, computer game, 

death penalty, endangered species, homeless people, social media, 

terrorist attack, union member, volunteer project. Issues & action: activist , 

animal rights, banner, demonstrator, education cuts, gender equality, 

human rights, protester, racial equality, sign a petition, slogan, workers’ 

rights. Estructura de una charla: introducción: Im going to look at…; puntos: 

first of all of I’d like to explain… the next thing I’d like to explain… Finally, let 

me tell you, e conclusión: That’s all I have to say for now… Thanks very 

much for listening. Identificación de algunas phrasal verbs e cognates. In 

my opinion…/ I believe…7 I’m not sure, but…/ Personally, I feel that…, 

travel: a) verbs: book, cancel, check in, delay, get lost, gosightseeing, 

hitchhike, look forward to, miss, pack, set off, stop off; b) collocations: 

boarding pass, cabin crew, check-in-desk, day trip, duty-free, five-star hotel, 

package holiday, passport control, return ticket, seaside resort, summer 

holiday, travel on a shoestring, youth hostel. Describing places: affordable, 

busy, campsite, chic, city centre, compact, district, historic, outside, 

outskirts, peaceful, smart, suburb, trendy, well-kept. Comparación de 

respostas: me too/ neither can I/ really? Often confused words: travel, 

journey, trip, voyage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: Present simplePresent continuous, Past simple, 

Past continuous, Present Perfect, Present perfect continuous, ever, never, for, since, 
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still, yet, already, none, both, all, neither, indefinite pronouns, comparatives and 

superlatives. Past tenses: past simple & past continuous, present perfect, past 

perfect, would y used to. Futuro: will, going to, present simple & continuous, future 

continuous, future perfect). Adverbios e pronomes de relative. Diferenciación 

entre defining e non-defining relative clauses. Interiorización da omision do 

pronome relativo. Reported Speech. Diferencia de uso e significado entre say e 

tell. Uso dos verbos modais (expresar obriga, prohibición, consello, posibilidade ou 

seguridade sobre o que se fala). Diferencia entre a voz activa e a voz pasiva. 

Oraciones condicionais (diferenciación entre os diferenes tipos). Infinitive of 

purpose/ gerund as a noun. Too/ enough. 
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Writing 

Rubric: 

Excellent 
8-10 

Good 
6-8 

Acceptable 
4-6 

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. 

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. 
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Speaking Rubric    

 

 Excellent 
8-10 

Good 
6-8 

Acceptable 
4-6 

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. 

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. 
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9. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E  
A PRACTICA DOCENTE 

 

TABOA DE INDICADORES PARA AVALIAR A PRACTICA DOCENTE 

 

 SI/NON. Por que? 

Os obxectivos marcados son axeitados ás 

capacidades e intereses do alumnado 

 

2O 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  na ría es 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 organización 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 

 

 

INSTRUMENTOS PARA LEVAR A CABO ESTA AVALIACIÓN 

 

 Autorreflexión do profesorado sobre a súa práctica docente 

 Análise do cumplimento dos diversos aspectos da programación  

 Análise dos resultados académicos 

 Reunións de departamento, equipo docente e CCP 

Enquisas persoais ou anónimas ao alumnado sobre diferentes aspectos  
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10. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO  E RECUPERACIÓN DAS MATERIAS 
PENDENTES 

 

En 1º Bach non hai alumnado coa materia pendente. 

 

11. PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS 
PREVIOS 

Nos primeiros días do curso a profesora constatará os coñecementos previos do 

alumnado realizando diferentes actividades escritas e orais de diagnóstico. A 

partir dos resultados a profesora poderá entregarlle ao alumnado tarefas de 

 na ría, se é necesario 

. 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

Neste nivel atopámonos con alumnado de diferentes niveis. Hai alumnado que 

pasa a bacharelato co inglés aprobado con boa nota pero tamén hai alumnado 

que pasa con nota baixa ou incluso suspenso. 

As actividades permiten dar una  atención individualizada aos alumnos, según as 

súas necesidades e o  seu ritmo de aprendizaxe.  No material utilizado para este 

curso están  incluidas ideas en todas as leccións para que o profesor dea resposta 

ás diversas situaciones que se plantexan na aula. 

 

  

 13. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

As unidades da programación incorporan e desenvolven o conxunto de 

elementos transversais recollidos pola LOMCE e polo Decreto 86/2015, do 25 de 

xuño, polo que se establece o currículo na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Como é de esperar, na materia da lingua inglesa trabállanse principalmente a 

comprensión lectora, a expresión oral e escrita en todas as unidades; pero tamén 

se traballan a comunicación audiovisual e as TIC a través de: 

 

 O uso opcional do iPack en todas as leccións para a presentación e 

práctica dos contidos tanto do Student’s Book coma do Workbook. 

 O Oxford Online Learning Zone e recursos na web de Oxford University Press 

España con artigos e podcasts, contido interactivo, actividades prácticas, 

documentais en video, exames de práctica, idioms, etc. 

 O uso dunha aplicación, VOCApp, para practicar o vocabulario, a 

pronunciación, realizar traducións, etc. Nun  na r  na . 
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 A versión do libro dixital: Workbook. 

 O uso das TIC para a busca e contraste de información relacionada coa 

aprendizaxe da lingua. 

 Educación cívica e constitucional: 

En todas as unidades se leva a cabo o desenvolvemento de actividades que 

promoven tanto o traballo cooperativo como colaborador. Exemplo do 

desenvolvemento das devanditas destrezas son debates sobre tema que 

suscitan controversia ou conversacións entre os alumnos sobre diversos temas 

que se formulan en cada unidade. 

Debido á lealdade á realidade das actividades, os alumnos conseguen  na 

comunicación máis satisfactoria e séntense máis motivados para participar. 

O nivel de interactuación na aula entre os alumnos é moi alto debido a que a 

 na ría das actividades dirixe os alumnos a  na forma de traballo 

cooperativo no que a comunicación entre eles é esencial 

 Emprendimento: 

É outro elemento que se ten en conta dentro dos niveis de Key to Bacharelato, 

debido a que en todas as unidades o alumno se encontrará con actividades 

que lle esixirán ser asertivo á hora de dar a súa opinión, flexible e cooperativo. 

Todas as unidades favorecen o desenvolvemento de calidades como a 

imaxinación, creatividade, confianza en si mesmo ou o sentido crítico. Os 

alumnos adquiren autonomía a medida que avanza no coñecemento da 

lingua. 

 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

 O departamento de inglés programa a asistencia a unha obra de teatro 

en inglés para o alumnado de 1º BACH  entre outros. Normalmente esta 

actividade realizase no segundo trimestre. 

 A editorial implicada oferta unhas animacións para o alumnado que aínda 

están por concretar. 

 Se é posible tamén asistirá a proxección dunha película en versión orixinal 

en inglés. 

 No segundo trimestre o profesor poderá ofertar ó alumnado a realización 

dun vídeo presentando diferentes aspectos da contorna de Carballo que 

suporá un punto a sumar a media da 2ª avaliación. 
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15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN EN RELACION COS RESULTADOS ACADÉMICOS E OS 

PROCESOS DE MELLORA 
  

 

A programación didáctica da materia é un documento en continua revisión. Para 

avaliar a adecuación da programación á consecución dos obxectivos 

educativos propostos se valorarán: 

Os resultados das avaliacións e o grao de consecución dos estándares de 

aprendizaxe propostos na programación.  

 

Asemesmo nas reunións de departamento valorarase a programación segundo o 

desenvolvento das clases e as necesidades do alumnado facéndose as 

correccións que sexan necesarias de cara ao  curso que vén 

 

16. INFORMACIÓN AO ALUMNADO 
En todas as aulas de 1º de Bacharelato estarán expostos no taboleiro os contidos 

mínimos e os criterios de avaliación da materia.  

 

Asemesmo esta programación queda a disposición da comunidade educativa. 


	2.  INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
	As Competencias clave Integradas

	3. CONTRIBUCIÓN DA AREA DE LINGUA ESTRANXEIRA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE
	4. OBXECTIVOS DA LINGUA ESTRANXEIRA EN BACHARELATO
	5. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
	5.1. TEMPORALIZACIÓN
	STARTER
	UNIT 1 – EXPERIENCES
	UNIT 2 – TOMORROW’S WORLD
	UNIT 4 – RELATIONSHIPS
	UNIT 6 – DESIGN AND TECHNOLOGY
	UNIT 7 – CHANGE THE WORLD
	UNIT 8 – TRAVEL AND TOURISM
	5.2. GRAO MINIMO DE CONSECUCION PARA SUPERAR A MATERIA
	5.3  PROCEDEMENTOS E INTRUMENTOS  DE AVALIACIÓN

	6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS
	7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
	8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
	9. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E
	A PRACTICA DOCENTE
	10. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO  E RECUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES
	11. PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS PREVIOS
	12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
	13. ELEMENTOS TRANSVERSAIS
	14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
	15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN EN RELACION COS RESULTADOS ACADÉMICOS E OS PROCESOS DE MELLORA
	16. INFORMACIÓN AO ALUMNADO

