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2. INTRODUCCION E CONTEXTUALIZACIÓN 

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 maneira creativa e autónoma.  

Desde 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 continuo, baseado na adquisición de competencias, o 

alumnado, mediante os coñecementos que adquiriu, será 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 destacar o carácter combinado da aprendizaxe por competencias: o alumno, 

mediante o que sabe, debe demostrar que sabe aplicalo, pero ademais que sabe ser e 

estar. De esta maneira 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 recoñecendo que a institución escolar 

non só prepara ó 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 ós demais, responsabilidade e 

cooperación. 

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

estándares de aprendizaxe e competencias- para a ensinanza da lingua estranxeira, así 

como criterios e indicadores de competencias para a avaliación da adquisición das 

competencias e o logro dos obxectivos da materia. 

 

  

 3. CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE LINGUA ESTRANXEIRA Á ADQUISICIÓN DAS 

COMPETENCIAS CLAVE NA ESO 

 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 maneira creativa e autónoma.  

Desde 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 continuo, baseado na adquisición de competencias, o 

alumnado, mediante os coñecementos que adquiriu, será 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. 
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Cabe destacar o carácter combinado da aprendizaxe por competencias: o alumno, 

mediante o que sabe, debe demostrar que sabe aplicalo, pero ademais que sabe ser e 

estar. De esta maneira 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 recoñecendo que a institución escolar 

non só prepara ó 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 ós demais, responsabilidade e 

cooperación. 

 

 As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das 

competencias clave por parte da cidadanía, como condición indispensábel para 

lograr que os individuos alcancen un pleno desenvolvemento persoal, social e 

profesional que se axuste ás demandas dun mundo globalizado e faga posíbel o 

desenvolvemento económico, vinculado ao coñecemento. 

 

As competencias clave son esenciais para o benestar das sociedades europeas, o 

crecemento económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, as 

capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha delas. 

 

A proposta de aprendizaxe por competencias favorecerá, por tanto, a vinculación 

entre a formación e o desenvolvemento profesional e ademais facilitará a mobilidade 

de estudantes e profesionais. 

 

As competencias clave no Sistema Educativo Español son as seguintes: 

 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

3. Competencia dixital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociais e cívicas 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

7. Conciencia e expresións culturais 

 

En cada materia inclúense referencias explícitas acerca da súa contribución a aquelas 

competencias clave ás que se orienta en maior medida. Doutra banda, tanto os 

obxectivos como a propia selección dos contidos buscan asegurar o desenvolvemento 

de todas elas. Os criterios de avaliación serven de referencia para valorar o grao 

progresivo de adquisición. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística 

 

Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación 

oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de 

construción e comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do 

pensamento, as emocións e a conduta. 

 

Con distinto nivel de dominio e formalización -especialmente en lingua escrita-, esta 

competencia significa, no caso das linguas estranxeiras, poder comunicarse nalgunhas 
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delas e, con iso, enriquecer as relacións sociais e desenvolverse en contextos distintos 

ao propio. Así mesmo, favorécese o acceso a máis e diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

 

En resumo, para o adecuado desenvolvemento desta competencia resulta necesario 

abordar a análise e a consideración dos distintos aspectos que interveñen nela, debido 

á súa complexidade. Para iso, débese atender aos cinco compoñentes que a 

constitúen e ás dimensións nas que se concretan: 

 

– O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a 

gramatical, a semántica, a fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica (a 

articulación correcta do son a partir da representación gráfica da lingua). 

– O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: a 

sociolingüística (vinculada coa adecuada produción e recepción de mensaxes 

en diferentes contextos sociais); a pragmática (que inclúe as microfuncións 

comunicativas e os esquemas de interacción); e a discursiva (que inclúe as 

macrofuncións textuais e as cuestións relacionadas cos xéneros discursivos). 

– O compoñente sociocultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao 

coñecemento do mundo e a dimensión intercultural. 

– O compoñente estratéxico permítelle ao individuo superar as dificultades e 

resolver os problemas que xorden no acto comunicativo. Inclúe tanto destrezas e 

estratexias comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, a audición e a 

conversación, coma destrezas vinculadas co tratamento da información, a 

lectura multimodal e a produción de textos electrónicos en diferentes formatos; 

tamén forman parte deste compoñente as estratexias xerais de carácter 

cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o individuo utiliza para 

comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na aprendizaxe das linguas 

estranxeiras. 

– O compoñente persoal intervén na interacción comunicativa en tres 

dimensións: a actitude, a motivación e os trazos de personalidade. 

 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 

A competencia matemática implica a aplicación do razoamento matemático e as 

súas ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu 

contexto. 

Esta competencia require coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, 

as operacións e as representacións matemáticas, e a comprensión dos termos e 

conceptos matemáticos. 

O uso de ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a 

aplicación dos principios e procesos matemáticos en distintos contextos.  

Trátase da importancia das matemáticas no mundo e de utilizar os conceptos, 

procedementos e ferramentas para aplicalos na resolución dos problemas que poidan 

xurdir nunha situación determinada ao longo da vida.  

A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no 

rigor, o respecto aos datos e a veracidade. 

Xa que logo, para o adecuado desenvolvemento da competencia matemática resulta 

necesario abordar catro áreas relativas aos números, a álxebra, a xeometría e a 

estatística, interrelacionadas de formas diversas, a través da cantidade, o espazo e a 

forma, o cambio e as relacións, e a incerteza e os datos. 
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As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un 

achegamento ao mundo físico e á interacción responsábel con el para a conservación 

e mellora do medio natural,  a protección e mantemento da calidade de vida e o 

progreso dos pobos. Estas competencias contribúen ao desenvolvemento do 

pensamento científico e capacitan a cidadáns responsábeis  e respectuosos que 

desenvolven xuízos críticos sobre os feitos científicos e tecnolóxicos que se suceden ao 

longo dos tempos, pasados e actuais. Estas competencias han de capacitar para 

identificar, expor e resolver situacións da vida cotiá, igual que se actúa fronte aos retos 

e problemas propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 

Para o adecuado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía 

resultan necesarios coñecementos científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a 

xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía. Así mesmo, hanse de fomentar as destrezas 

para utilizar e manipular ferramentas e máquinas tecnolóxicas, e utilizar datos e 

procesos científicos para alcanzar un obxectivo. 

Hanse de incluír actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos 

asociados á ciencia e á tecnoloxía, o interese pola ciencia, o apoio á investigación 

científica, a valoración do coñecemento científico, e o sentido da responsabilidade en 

relación á conservación dos recursos naturais, ás cuestións ambientais e á adopción 

dunha actitude adecuada para lograr unha vida física e mental saudábel nun 

contorno natural e social. 

 

Os ámbitos que se deben abordar para a adquisición das competencias en ciencias e 

tecnoloxía son  os sistemas físicos, os sistemas biolóxicos, os sistemas da Terra e do 

Espazo, e os sistemas tecnolóxicos. 

Por último, a adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require a formación 

e práctica na investigación científica e na comunicación da ciencia. 

 

3. Competencia dixital 

 

Esta competencia consiste en dispor de habilidades para buscar, obter, procesar e 

comunicar información, e para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde o acceso á información até a súa transmisión en distintos 

soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse.  

 

Implica ser unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica e reflexiva ao 

seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas fontes, así como as distintas 

ferramentas tecnolóxicas; tamén, ter unha actitude critica e reflexiva na valoración da 

información dispoñíbel, contrastándoa cando é necesario, e respectar as normas de 

conduta socialmente acordadas para regular o uso da información e as súas fontes nos 

distintos soportes. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario abordar 

a información, a análise e a interpretación da mesma, a comunicación, a creación de 

contidos, a seguridade e a resolución de problemas, tanto teóricos coma técnicos. 

 

4. Aprender a aprender 

 

Aprender a aprender supón dispor de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser 

capaz de continuar aprendendo de maneira cada vez máis eficaz e autónoma, de 

acordo aos propios obxectivos e necesidades. 
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Aprender a aprender implica a conciencia, xestión e control das propias capacidades 

e coñecementos desde un sentimento de competencia ou eficacia persoal, e inclúe 

tanto o pensamento estratéxico como a capacidade de cooperar, de se autoavaliar, 

e o manexo eficiente dun conxunto de recursos e técnicas de traballo intelectual. Todo 

iso desenvólvese, a través de experiencias de aprendizaxe conscientes e gratificantes, 

tanto individuais coma colectivas. 

 

5. Competencias sociais e cívicas 

 

Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os 

coñecementos e actitudes sobre a sociedade, interpretar fenómenos e problemas 

sociais en contextos cada vez máis diversificados, elaborar respostas, tomar decisións e 

resolver conflitos, así como para interactuar con outras persoas e grupos, conforme a 

normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. 

 

En concreto, a competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. Os 

elementos fundamentais desta competencia inclúen o desenvolvemento de certas 

destrezas como a capacidade de se comunicar dunha maneira construtiva en distintos 

contornos sociais e culturais, mostrar tolerancia, expresar e comprender puntos de vista 

diferentes, negociar sabendo inspirar confianza e sentir empatía. 

 

Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de 

colaboración, a seguridade nun mesmo e a integridade e honestidade. 

 

A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de 

democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos humanos e civís, así como da súa 

formulación na Constitución española, a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión 

Europea e en declaracións internacionais, e da súa aplicación por parte de diversas 

institucións a escala local, rexional, nacional, europea e internacional. 

 

As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao 

pleno respecto dos dereitos humanos e á vontade de participar na toma de decisións 

democráticas a todos os niveis, e implica manifestar o sentido da responsabilidade e 

mostrar comprensión e respecto dos valores compartidos, que son necesarios para 

garantir a cohesión da comunidade, baseándose no respecto dos principios 

democráticos. 

 

Por tanto, para o adecuado desenvolvemento destas competencias é necesario 

comprender o mundo no que se vive, en todos os aspectos sociais, culturais e humanos 

do mesmo. Pero tamén incorporan formas de comportamento individual que 

capacitan ás persoas para convivir en sociedade. 

 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 

A competencia “sentido de iniciativa e espírito emprendedor” implica a capacidade 

de transformar as ideas en actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir 

ou resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou 

habilidades e actitudes necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo 

previsto. 
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A adquisición desta competencia é determinante na formación de futuros cidadáns 

emprendedores, contribuíndo así á cultura do emprendemento. 

 

Entre os coñecementos que require a competencia “sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor” inclúese a capacidade de recoñecer as oportunidades existentes para 

as actividades persoais, profesionais e comerciais. 

 

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia, resulta necesario abordar a 

capacidade creadora e de innovación, a capacidade proactiva para xestionar 

proxectos, a capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza, as 

calidades de liderado e traballo individual e en equipo, e por último, o sentido crítico e 

da responsabilidade. 

 

7. Conciencia e expresións culturais  

 

Esta competencia implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, 

cunha actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, 

utilizalas como fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da 

riqueza e patrimonio dos pobos. 

 

Incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e 

creadora e ao dominio daquelas capacidades relacionadas cos diferentes códigos 

artísticos e culturais, para poder utilizalas como medio de comunicación e expresión 

persoal. Implica igualmente manifestar interese pola participación na vida cultural e por 

contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia 

comunidade coma doutras comunidades. 

 

Por tanto, require de coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións 

sobre a herdanza cultural a escala local, nacional e europea e o seu lugar no mundo. 

Comprende a concreción da cultura en diferentes autores e obras, xéneros e estilos, 

tanto das belas artes coma doutras manifestacións artístico-culturais da vida cotiá. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión 

cultural resulta necesario abordar o coñecemento, estudo e comprensión de distintos 

estilos e xéneros artísticos e das principais obras e producións culturais e artísticas; a 

aprendizaxe das técnicas e recursos; o desenvolvemento da capacidade e intención 

de expresarse e comunicar ideas, experiencias e emocións propias; a potenciación da 

iniciativa, a creatividade e a imaxinación propias de cada individuo de face á 

expresión das propias ideas e sentimentos; o interese, aprecio, respecto, goce e 

valoración crítica das obras artísticas e culturais; a promoción da participación na vida 

e a actividade cultural da sociedade na que se vive; e por último, o desenvolvemento 

da capacidade de esforzo, constancia e disciplina para a creación de calquera 

produción artística de calidade. 
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4. CONCRECIÓN  DOS OBXECTIVOS 

As esixencias e necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes no eido 

escolar, preparando ós alumnos e alumnas para vivir nun mundo progresivamente máis 

internacional, multicultural e multilingüe ó tempo que tecnoloxicamente máis 

avanzado. O noso país atópase comprometido como membro da Unión Europea no 

fomento e coñecemento doutras linguas comunitarias, tal como se recolle nun dos 

obxectivos da Estratexia de Lisboa. Pola súa parte, o Consello de Europa no Marco de 

Referencia Común Europeo para a aprendizaxe de linguas estranxeiras, establece 

directrices tanto para a aprendizaxe de linguas coma para a valoración da 

competencia nas diferentes linguas dun falante. Estas pautas foron un referente clave 

para a elaboración do currículo da área. 

 

O currículo básico establece que a Educación Secundaria contribuirá a desenvolver 

nos nenos e nenas as capacidades que lles permitan:  

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ós demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as 

persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a 

igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns 

dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquier outra 

condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supongan 

discriminación entre homes e mulleres, así́ como calquera manifestación de violencia 

contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en tódolos ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións cos demais, así́ como rexeitar a violencia, os prexuizos de calquera 

tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con 

sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no 

campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concebir o coñecemento científico coma un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 

problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega 

e na lingua castellana, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a 

lectura e o estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 

apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e 

dos demás, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes 

que ralizaran aportacións importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras 

culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a 

educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a 

súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 

consumo, o coidado dos seres vivos e o medio natural, contribuíndo á súa 

conservación e mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 

manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 

actitudes de interese e respecto cara ó exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación 

interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a 

comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 

lusófona. 

 

5. CONCRECION PARA CADA ESTANDAR DE APRENDIZADE 

Estándares de aprendizaxe avaliables 

Os estándares de aprendizaxe neste curso organizáronse en cinco grandes bloques: 

comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e 

coñecemento da lingua e conciencia plurilingüe e intercultural. Recollemos a 

continuación o lexislado:  
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 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

PLEB1.1. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades 

inmediatas e temas cos que se estea moi familiarizado/a, sempre que se fale de xeito 

pausado e ben articulado.  

PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de instrucións, preguntas, 

explicacións, diálogos e outras mensaxes orais sinxelas articuladas con claridade e 

pausadamente, relacionadas coas actividades de aula e con áreas de prioridade 

inmediata.  

PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en 

presentacións moi básicas sobre temas educativos, que estea a aprender ou do seu 

interese (por exemplo, sobre un tema curricular como os contaminantes, a clasificación 

dos seres vivos, etc.), sempre que poida escoitalas máis dunha vez. 

PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal entre 

duas persoas que ten lugar na súa presenza, ou procedente dunha gravación 

pedagóxica cando o tema lle resulta coñecido e o discurso estea articulado con 

claridade, a velocidade baixa.  

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, 

narracións, peticións de información, a expresión da vontade, a certeza e os desexos 

sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala 

con claridade, amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está disposto a 

repetir ou a reformular o dito.  

PLEB1.6. Identifica a información esencial do tema e da situación de comunicación de 

gravacións auténticas ou pedagóxicas sinxelas, sobre asuntos cotiáns ou do seu 

interese, articuladas pausadamente e con claridade, e cando as imaxes axuden á 

comprensión e se poida escoitar máis dunha vez.  

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

PLEB2.1. Na maioría das actividades de aula amosa unha actitude positiva polo uso da 

lingua estranxeira nas diferentes situacións comunicativas, esforzándose por utilizala 

aínda que, ás veces, teña que recorrer a outras linguas para pedir axuda ou 

aclaracións.  

PLEB2.2. Fai presentacións moi breves e ensaiadas comprensibles e con apoio visual de 

distintos soportes multimedia que lle permitan ilustralas con imaxes e seguir un guión 

sobre aspectos concretos e sinxelos de temas do seu interese ou relacionados cos seus 

estudos, e responde a preguntas breves e moi sinxelas dos oíntes sobre o contido das 

súas presentacións.  
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PLEB2.3. Desenvólvese sen dificultade evidente en xestións e transaccións cotiás 

básicas, e ofrece e obtén información básica en situacións habituais e concretas 

propias de viaxes, aloxamento, transporte, compras e lecer, seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e tratamento). 

PLEB2.4. Establece contacto social en función da situación de comunicación, real ou 

simulada, e reformula ou rectifica se non se lle comprende, e pide aclaración se non 

entende algo.  

PLEB2.5. Participa en conversas informais cara a cara, cunha pronuncia comprensible, 

empregando as convencións propias do proceso comunicativo, nas que establece 

contacto social, intercambia información básica e expresa opinións, fai invitacións e 

ofrecementos sinxelos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións 

sinxelas e básicas, ou se manifesta sobre os pasos que hai que seguir para realizar unha 

actividade conxunta.  

PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na interacción, verificando a comprensión 

propia e a das demais persoas mediante estratexias de compensación lingüísticas e 

non verbais, e cooperando activamente na realización das tarefas de comunicación, e 

manifesta interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas 

compañeiras.  

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas e básicas de 

funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas de uso común e 

coñecidos, e segue instrucións básicas e predicibles para a realización de actividades e 

normas de seguridade (por exemplo, nun centro docente, un lugar público ou unha 

zona de lecer). 

PLEB3.2. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de 

referencia ou consulta de carácter pedagóxico claramente estruturados e nun rexistro 

estándar e con imaxes ilustrativas redundantes sobre temas relativos a materias 

educativas ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un programa 

informático, unha cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as 

seccións difíciles.  

PLEB3.3. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de 

publicacións propias da súa idade ou de internet, formulados de xeito simple e claro, e 

relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal e educativo.  

PLEB3.4. Atopa a información que necesita para a realización dunha tarefa en 

narracións breves moi sinxelas en lingua estándar, e en guías de lecer, dicionarios, 

catálogos, etc.  
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PLEB3.5. Entende información básica (lugar, prezo, horarios, datos ou preguntas relativas 

á información persoal, etc.) de correspondencia formal na que se informa sobre 

asuntos do seu interese. 

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos adaptados (por exemplo, en lecturas para a 

xente nova) de historias de ficción.  

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

PLEB4.1. Escribe notas e mensaxes (por exemplo, posts e chats en redes sociais), en 

situacións reais ou simuladas, nas que dá e solicita breve información sobre citas, 

preferencias e sentimentos, relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e 

do seu interese.  

PLEB4.2. Elabora textos moi breves nos que expón, por exemplo, unha enumeración de 

actividades ou tarefas moi habituais, listas de compras, traxecto habitual etc.; e textos 

que expresen sentimentos básicos de gusto, desgusto, aceptación, negación, etc.  

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus 

datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha 

publicación dixital).  

PLEB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e dixital, en 

situacións de comunicación reais ou simuladas, relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre temas de actualidade de 

especial relevancia e comprensibles para a súa idade, respectando as convencións e 

as normas de cortesía, e a etiqueta se utiliza as redes sociais.  

PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén contacto 

social real ou simulado (por exemplo, con amigos/as noutros países), se intercambia 

información básica sobre si mesmo, e a súa vila (por exemplo, descrición en termos moi 

sinxelos de sucesos importantes e experiencias persoais; instrucións sinxelas, aceptación 

e ofrecemento de suxestións, como cancelar, confirmar ou modificar unha invitación 

ou uns plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo.  

PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, 

utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación.  

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

PLB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, e produce comprensiblemente 

trazos fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e patróns moi 

básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases.  

PLB5.2. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas actividades de 

aula, e na participación en simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal, con 
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diversos fins comunicativos, establecendo contacto social en función da situación de 

comunicación, reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo 

aclaración se non entende algo.  

PLB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, rutinas para iniciar 

ou manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves para manter a atención, etc.).  

PLB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos dos países nos que se 

fala a lingua estranxeira, analizándoos comparativamente coas diversas culturas, se é o 

caso, do resto do alumnado, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas.  

PLB5.5. Nas actividades de aula, reflexiona sobre a utilización para a comprensión e a 

elaboración de textos do coñecemento adquirido noutras linguas sobre elementos 

morfosintácticos e discursivos básicos e habituais no uso da lingua  

PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas básicas para realizar as funcións comunicativas propias do 

seu nivel, e estratexias de comunicación e de redundancia do significado (imaxes, 

elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e paratextuais).  

PLB5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para 

comprender e elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educativo.  

PLEB5.8. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e 

valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.  

  

 

  

 

5.1.  TEMPORALIZACIÓN



 
 15 

 

UNIDADE Aprox. Nº 

Sesións 

Aprox. Temporalización 

(50 mins por sesión)* 

Notas e observacións 

Starter  6 5-6 horas*  

1 Family and home 11 10-11 horas*  

2 Every day, every year 11 10-11 horas*  

3 Live and learn 13 12-13 horas*  

4 Extremes 11 10-11 horas*  

5 That’s different 12 11-12 horas*  

6 Street life 13 11-13 horas*  

7 Appearances 11 10-11 horas*  

8 People and places 11 10-11 horas*  

9 Looking forward 14 12-14 horas*  

TOTAL 113 e.g  101-113 horas*   

Trátase dunha temporalización adaptable ó perfil do grupo-clase pois pode ser utilizada de maneira simultánea con alumnos/as 

que presenten dificultades na aprendizaxe de idiomas, así como con aqueles que posúan coñecementos un pouco máis 

avanzados. Asimismo, é adaptable ós propios gustos e iniciativas do profesor/a e seus alumnos/as, e a propia evolución do curso. 
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STARTER UNIT  

 

Sesión Obxectivos Actividades  

CCC 

Destrezas Interacción/Agrupamento Materiais Tempo 

aprox 

[1]  Presentar 

algúns dos 

contidos do 

curso. 

 

 

 

 

 Identificar 

vocabulario 

relacionado 

coas linguas, 

nacións e 

nacionalidad

es. 

 

 

 

 Ler a entrada 

 Observación 

detallada do mapa 

mundial, situación, 

localización e 

identificación dos 

países á vez que 

sabemos 

anticipadamente 

algúns temas do 

curso. 

Comprobación que 

efectivamente en 

cada unidade se 

haxan os contidos 

destacados.  

 

 Lectura e realización 

do quiz para 

identificar 

vocabulario sobre 

países, nacións e 

nacionalidades. 

Escoita das respostas 

ao quiz e 

corrección.  

AA 

CL 

SC 

SIEE 

CD 

AS 

 

 

 

 

 

R, L 

 

 

 

 

 

R 

 

T – Ss 

PW 

 

 

 

 

IW 

 

 

 

 

 

T – Ss 

IW, PW 

SB  

 

 

 

 

 

SB p.4 ex.1-

3 

WB 

p.4,ex.1-2 

OiP 

SB p.5 ex.4-

5 

TR Multi-

ROM 

 

15’ 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

 

15’ 
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dun blog e 

interiorización 

do texto. 

 

 

 

 Lectura, escoita e 

comprensión dun 

texto presentando á 

unha familia. 

Asociación de 

preguntas e 

respostas e 

corrección 

conxunta. 

 

 Actividades 

adcionais/opcionais: 

Did you know? 

Vocabulary 

Practice 

SB p.5 

WB 

p.83,ex.1 

OiP 

 

[2]  Coñecer e 

internalizar os 

subject 

pronouns e os 

possessive 

adjectives.  

 

 Presentación do 

cartoon sobre a 

forma e uso dos 

pronomes persoais e 

dos adxectivos 

posesivos en 

contexto. 

Introdución 

detallada dos 

mesmos tamén a 

CL 

AA 

SIEE 

LC 

 

 

 

 

T-Ss 

IW – GW 

 

 

 

Grammar 

animation, 

OiP  

SB p.5, ex.6-

8 

WB p.4 

ex.3-5 

50’ 
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partir da sección de 

gramática do 

Workbook. 

Realización de 

exercicios e 

corrección 

conxunta. 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais

: 

Grammar practice 

  

 

GR, WB 

p.80 

 

 

 

WB p.81 

TR Multi-

Rom 

[3]  Aprender 

vocabulario 

relacionado 

á aula. 

 

 

 

 

 Repasar as 

preposicións 

de lugar. 
behind, 

between, in, 

in front of, 

 Observación de 

imaxes e asociación 

de vocabulario. 

Presentación de 

vocabulario 

interactivo e 

comprobación de 

que efectivamente 

aprenderon o 

vocabulario. 

 

 Exposición e 

recordatorio do 

significado e uso de 

algunhas 

preposicións de 

lugar. Cartoon 

CL 

AA 

SIEE 

LC 

 

 

 

 

AS 

 

 

 

T – Ss 

IW 

 

 

 

T – Ss 

PW 

 

 

SB p.6, ex.1 

Vocabulary 

pres, OiP  

 

Grammar 

animation, 

OiP  

SB p. 6, 

ex.2-3 

WB p. 5, ex. 

3 

 

15’ 

 

 

 

 

20’ 
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next to, on, 

under. 

 

 

 

 Escribir frases 

usando o 

posesivo ‘s 

 

 

 

 

auxiliar. Escoita 

comprensiva do 

texto, o 

comparando co 

gráfico para indicar 

a veracidade das 

frases propostas. 

 

 Presentación do uso 

do posesivo ‘s en 

contexto e 

demostración do 

seu funcionamento. 

Realización de 

exercicios e 

corrección 

conxunta.  

 

 Actividades 

adicionais/opcionais

: 

Vocabulary Practice 

Grammar Practice 

 

 

LC 

 

 

T – Ss 

IW, GW 

 

SB p. 6, 

ex.4-5 

WB p.6, 

ex.1 

 

 

 

WB p. 83, 

ex.2 

WB p. 81, 

ex.3 

TR Multi-

ROM 

 

 

15’ 

 

 

 

 

[4]  Escoller have 

got para 

indicar 

posesión. 

 Presentación de 

have got en cartoon 

e ademais a partir 

do grammar 

reference. Formas 

CL 

AA 

SIEE 

LC 

 

 

T – Ss 

IW 

 

Grammar 

animation, 

OiP  

SB p.7, ex.6-

30’ 
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 Utilizar activa 

e 

efectivament

e o 

vocabulario 

relacionado 

aos días da 

semana e as 

sinaturas. 

 

afirmativa, negativa 

e interrogativa. 

Práctica conxunta e 

comprobación do 

uso correcto de 

have got. 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais

: 

Grammar practice 

 

 Recoñecemento e 

escoita do 

vocabulario. 

Observación e 

identificación de 

sinaturas na axenda. 

Conclusión de frases 

e corrección. 

 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais

: 

 

 

 

 

 

W, S 

 

 

 

 

 

T – Ss 

IW 

 

 

8 

WB p.5 

ex.4-6 

 

 

WB p. 81 

 

Vocabulary 

pres, OiP  

SB p.7 ex.9-

10 

WB 

p.6,ex.2-4 

 

 

WB p. 82 

 

 

 

 

 

20’ 
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vocabulary 

Reference 

[5]  Practicar a 

expresión 

oral. 

 

 

 Aprender 

instrucións 

usando o 

imperativo. 

 

 

 

 Comentar o 

horario e a 

sinatura 

preferida.  

 

 Observación das 

imaxes e 

recoñecemento das 

exprecións. 

(matching) 

 

 Expresión persoal a 

partir das exprecións 

presentadas e 

recoñecemento do 

imperativo a través 

do cartoon. 

 

 

 Lectura e audición 

de textos. 

Aclaración do 

significado de a.m. e 

p.m. e produción 

dun texto seguindo 

exactamente algún 

dos dous modelos 

presentados. 

 

CL 

AA 

SIEE 

CMCT 

CEC 

LC, S 

 

 

LC 

 

 

 

 

LC 

T – Ss 

GW 

 

IW 

 

 

 

 

T – Ss 

IW 

SB p.8, ex.1-

2 

WB p.7,ex.1 

 

Grammar 

animation, 

OiP  

SB, p.8, 

ex.3-4 

WB p.7, 

ex.2 

 

SB p. 8, 

ex.5-6 

WB p.7, 

ex.3-4 

TR Multi-

ROM 

 

10' 

 

 

15’ 

 

 

 

 

25’ 
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 Actividades 

adicionais/opcionais

: 

Language practice 

Writing preparation 

 

 

OiP 

OiP 

[6]  Avaliar o 

progreso do 

alumnado. 

 Realización das 

Grammar & 

vocabulary 

worksheets (1, 2 ou 3 

stars, segundo nivel) 

para avaliar o 

progreso do 

alumnado. 

 LC IW TR Multi-

ROM 

Grammar 

& 

Vocabulary 

worksheets 

50’ 
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UNIT 1 – FAMILY AND HOME 

 

Sesión Obxectivos Actividades  

CCC 

Destrezas Interacción/Agrupamento Materiais Tempo 

aprox 

[1]  Familiarizarse cos 

contidos da 

unidade. 

 

 

 Aprender 

vocabulario 

relacionado coa 

casa e os 

membros da 

familia. 

 

 

 

 

 Consolidar o 

vocabulario 

relacionado coa 

familia. 

 Exploración dos 

contidos da 

unidade, 

planificación dos 

obxectivos e 

comentario xeral 

sobre os unit 

contents. 

 

 Observación 

detallada das 

fotografías. 

Lectura de frases 

e recoñecemento 

das persoas que 

están nela. 

 

 Optional activity: 

Your family 

members 

 

 Escoita dun texto 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

AS 

 

 

 

R  

 

 

 

 

 

AS 

 

 

 

T – Ss 

 

 

 

GW 

 

 

 

 

 

IW, GW 

 

 

 

SB pp.9-20 

 

 

 

SB p. 9, 

ex.1-2  

 

 

 

TG p. T9 

 

Vídeo, OiP 

Vocabulary 

pres, OiP 

 

5’ 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

10’ 
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 Prever a relación 

que existe entre 

o animal da 

fotografía e o 

resto de imaxes 

do texto. 

e visualización 

dun vídeo sobre 

un día da vida da 

familia Paz. 

Resposta ás 

preguntas 

formuladas e 

corrección 

conxunta. 

 

 

 Lectura 

comprensiva e 

escoita atenta do 

texto. 

Localización e 

recoñecemento 

do vocabulario e 

da relación 

existente entre as 

fotografías. 

Realización dun 

reading extensión 

para aumentar a 

comprensión 

auditiva. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

 

 

R, L 

 

 

 

IW 

 

 

Reading 

prep,  

OiP 

SB pp.10-11, 

ex.1-3 

WB p.8 

 

 

 

OiP 

SB p.19 

WB p. 86 

TR Multi-

ROM 

 

 

25’ 
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ais: 

Reading 

extension 

Language 

summary 

Vocabulary 

reference 

Vocabulary 

worksheets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2] 

 Identificar e 

clarificar 

confusing words. 

 

 

 Coñecer e 

internalizar o 

presente simple 

do verbo to be 

nas formas 

afirmativa, 

negativa e 

interrogativa. 

 

 

 Práctica dunha 

estratexia de 

comprensión 

lectora: tradución 

das frases do 

cadro Learn it! e 

revisión de 

vocabulario en 

contexto. 

 

 Presentación da 

forma e o uso do 

verbo to be en 

contexto. 

Recomendación 

de consultar o 

language 

summary da 

CL 

AA 

SIEE 

R 

 

 

 

LC 

 

 

 

 

 

IW 

 

 

 

T – Ss 

IW – GW 

 

 

 

 

SB p.11, 

ex.4-5 

 

 

Grammar 

animation, 

OiP 

SB p.11, 

ex.6-8 

WB p.9, 

ex.1-4 

WB, p.84-85 

5’ 

 

 

 

20’ 
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 Reciclar o 

vocabulario e a 

gramática da 

starter unit e o 

aprendido ata 

aquí. 

 

unidade ou o 

Grammar 

reference do WB 

se for preciso. 

Realización das 

actividades e 

corrección 

conxunta. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Grammar 

practice 

 

 Revisión dos 

adxectivos 

posesivos, do 

presente simple e 

do vocabulario 

relacionado á 

familia. Descrición 

da familia de 

cada un seguindo 

o modelo 

presentado. 

 

 

 

 

R, S, W 

 

 

 

 

 

 

 

T – Ss 

IW 

 

 

OiP 

TR Multi-

ROM 

 

SB 

p.11,ex.9-10 

WB p.9,ex.5 

 

 

 

TR Multi-

ROM 

SB p.19 

 

 

 

25’ 
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 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Grammar 

worksheets 

Language 

summary 

[3]  Incitar aos 

alumnos a falar 

sobre casas 

peculiares. 

 

 

 

 

 

 Dar a opinión 

usando 

adxectivos sobre 

algúns tipos de 

edificacíons. 

 

 

 Observación das 

fotos e 

comentario por 

parellas do que 

ven. Previsión do 

que poden conter 

este tipo de 

edificacíons. 

Escoita da 

grabación para 

procesar a 

precisión das 

previsións 

efectuadas. 

 

 

 Interiorización de 

vocabulario para 

expresar opinións 

e expresión das 

mesmas. Consulta 

á sección 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

AS 

 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

T – Ss 

PW 

 

 

 

 

 

PW 

IW 

 

 

 

Vocabulary 

pres., OiP 

Listening 

prep, 

OiP 

SB p.12, ex. 

1-3 

 

SB p.12, 

ex.4 

WB p.10 

WB p.87 

 

 

20’ 

 

 

 

 

 

 

25’ 

 

 

 

 



 
 28 

 

 

 

 Pronunciation: 

Diferenciar os 

sons /i/ e /i:/ 

 

vocabulary 

reference se 

convén. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Vocabulary 

practice 

 

 Escoita e 

repetición do 

cadro say it! 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Pronunciation 

practice 

Vocabulary 

worksheets  

Language 

summary 

 

 

S 

 

 

 

 

IW 

 

OiP 

 

SB p.12, ex. 

5 

 

 

SB p.132 

TR Multi-

ROM 

SB p.19 

 

 

5’ 

[4]  Coñecer e  Presentación da CL LC T – Ss Grammar 20’ 
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internalizar as 

partículas 

introductorias 

there is a /an…; 

there are some… 

para describir 

lugares. 

 

 

 

 

 Usar o 

vocabulario e as 

estruturas 

aprendidas para 

describir unha 

casa. 

 

 

forma e o uso de 

there is / there are 

en contexto. 

Consulta no 

language 

summary ou o 

grammar 

reference se 

cabe. Práctica 

extensiva e 

revisión conxunta. 

 

 

 Ditado: escoita 

atenta e copia 

exacta das cinco 

frases. Reflexión 

para acertar de 

que casa se trata. 

Conclusión dun 

texto modelo e 

produción escrita: 

descrición dunha 

casa. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

L 

W 

 

 

 

IW 

 

 

 

 

 

T-Ss 

IW 

 

 

 

animation, 

OiP 

SB p.13, 

ex.6-7; WB 

p.11 

SB, p.19 

WB p.84 

 

CD / OiP 

SB p.13, 

ex.8-10 

 

 

 

TR Multi-

ROM 

WB p. 84 

 

 

 

 

 

 

30’ 
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Grammar 

worksheets 

Grammar 

reference  

[5]  Coñecer e 

internalizar 

estratexias de 

expresión oral. 

 

 

 

 

 

 

 Responder a 

preguntas de 

comprensión 

lectora. 

 

 

 Escoita dun 

programa de 

radio sobre 

mascotas e 

predición de cal 

podería ser a 

mascota número 

un no Reino 

Unido. Tomar nota 

do vocabulario. 

Comprensión do 

texto e realización 

de exercicios.  

 

 Optional activity: 

Numbers 

 

 Clarificación do 

vocabulario 

descoñecido en 

cada un dos 

textos. Lectura, 

escoita atenta e 

extensión do texto 

CL 

CMCT 

SC 

AS 

 

 

 

 

 

 

 

R 

LC 

 

 

T – Ss 

IW, GW 

 

 

 

 

 

 

T – Ss 

IW 

 

 

CD 

SB p.14, 

ex.1-3 

 

TG p.T14 

 

 

SB p.15, 

ex.4-5 

Reading 

extension, 

OiP 

WB p.12, 

ex.1-3 

25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

25’ 
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a partir do iPack. 

Realización de 

exercicios e 

corrección  

[6]  Practicar a 

expresión escrita: 
Language in 

action 

 

 

 

 

 

 Desenvolver un 

espírito crítico na 

observación da 

realidade. 

 Observación das 

imaxes e lectura 

detallada do 

modelo B. 

Produción e 

selección da 

información e 

imaxes necesarias 

para redactar un 

anuncio para 

recuperar unha 

mascota perdida. 

Presentación aos 

compañeiros e 

exposición na 

aula. 

 

 Observación do 

vídeo sobre as 

mascotas e outros 

animais populares 

no Reino Unido. 

Ampliación e 

extensión de 

vocabulario facía 

outras materias: 

bioloxía. 

Realización de 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

W 

 

 

 

 

 

 

AS 

IW 

 

 

 

 

 

 

T – Ss 

GW 

 

 

SB p.15, 

ex.6-7 

 

 

 

 

 

Video, OiP 

SB, p123, 

ex.1-4 

 

 

 

TR Multi-

ROM 

25’ 

 

 

 

 

 

 

25’ 
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exercicios e 

corrección. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Curriculum extra 

worksheet 

[7] 

 

 Pedir e dar 

información 

persoal  

 

 

 

 

 

 Pronunciación 

Mellorar a 

expresión oral. 

 Lectura dun 

formulario 

prestando 

atención á 

estrutura e á 

linguaxe usada. 

Observación do 

contido solicitado 

e conclusión a 

partir da escoita. 

Práctica oral. 

 

 

 Prestar atención e 

repetición da 

pronuncia de 

abreviaturas moi 

coñecidas do 

cadro say it! 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CD 

CMCT 

L, S 

 

 

 

 

 

L, S 

IW 

PW 

 

 

 

 

IW 

 

 

CD 

SB p.16 

 

 

 

 

Listening 

prep, OiP 

SB p.132, 

ex.1 

 

TG p.T17 

35’ 

 

 

 

 

 

15’ 



 
 33 

 

 Optional activity: 

significado das 

abreviaturas 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Telephone 

numbers and 

email addresses 

Listening for 

specific 

information 

Language 

practice 

 

 

 

TG p.T17 

TR Multi-

ROM 

OiP 

 

 

 

 

 

 Practicar 

diálogos. 

 

 

 

 

 Memorización do 

cadro Functional 

language. 

Demostración a 

partir dunha 

tarefa interactiva 

de diálogos para 

pedir ou dar 

información e 

práctica 

extensiva cos 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

AS 

 

 

 

 

T – Ss 

PW 

 

 

 

Speaking 

practice, 

OiP 

SB p.17, ex. 

9 

 

 

25’ 

 

 

 

 



 
 34 

 

 

 

[8] 

 

 Ver o primeiro 

episodio de 

‘Riverpark 

Mystery’ 

compañeiros. 

 

 Observación do 

vídeo e 

demostración da 

comprensión de 

diferentes 

culturas. 

Fotocopias do 

video script se for 

necesario e 

práctica de 

diálogos ‘your 

turn’.  

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Vocabulary 

reference 

Communication: 

Pairwork 

L 

S 

T-Ss 

GW 

TR Multi-

ROM 

Script, TR 

Multi-ROM 

Dialogue 

practice, 

OiP 

 

WB p.86 

TR Multi-

ROM 

 

25’ 

[9]  Reciclar o 

vocabulario 

aprendido na 

unidade.  

 

 Observación 

atenta da 

información 

presentada en 

forma de texto ou 

gráfica e 

CL 

AA 

SIEE 

LC 

 

 

GW 

 

 

SB p.18, 

ex.1-2 

 

 

10’ 
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 Aprender á usar 

correctamente 

os conectores 

and, or e but. 

 

 

 

 Describir un 

cuarto virtual. 

 

 

enumeración de 

todos os obxectos 

que Omega 1 

ten. 

 

 Copia de frases 

coas conxuncións 

and, or, but e 

inferencia do 

significado e as 

normas de uso. 

Práctica e 

corrección 

conxunta. 

 

 

 Observación 

detallada da 

organización e 

estrutura da 

redacción 

modelo. 

Puntuación e 

separación da 

información en 

parágrafos. 

Redacción dun 

texto 

SC 

CEC 

 

LC 

 

 

 

 

W 

 

T – Ss 

IW 

 

 

 

IW 

SB p.18, 

ex.3-4 

WB p.13, ex. 

1-2 

 

SB p.18, ex. 

5 

WB p.13, ex. 

3-5 

Vocabulary 

practice, 

OiP 

Writing 

prep, OiP 

 

10’ 

 

 

 

 

30’ 

 

10  Revisar os  Realización dos CL AS T – Ss CD / OiP 50’ 
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contidos 

traballados na 

unidade. 

exercicios Review 

de revisión e 

corrección. 

Aclaración de 

dúbidas e 

preparación para 

o exame de final 

da unidade. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Game: Lucky 

Wheel.  

AA 

SIEE 

IW, PW SB p.20 

WB pp. 14-

15 

 

 

OiP 

VocApp 

 

 

11  Avaliar os 

coñecementos 

adquiridos na 

unidade. 

 Realización 

opcional dun dos 

test da unidade. 

CL AS IW CD / OiP 

TR Multi-

ROM 

Unit 1 Tests 

50’ 
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UNIT 2 – EVERY DAY, EVERY YEAR 

 

Sesión Obxectivos Actividades  

CCC 

Destrezas Interacción/Agrupamento Materiais Tempo 

aprox 

[1]  Familiarizarse cos 

contidos da 

unidade. 

 

 

 Introducir o tema 

da unidade 

mediante a 

presentación do 

vocabulario 

(obxectos que 

usamos cada día).  

 

 

 Aprender 

vocabulario 

relacionado coas 

actividades da vida 

diaria 

 

 Exploración dos contidos da 

unidade, planificación dos 

obxectivos e comentario 

xeral sobre os unit contents. 

 

 Activación de vocabulario a 

partir da observación e o 

recoñecemento de imaxes. 

Observación do vídeo A 

day in the life of an 

American teenager e 

resposta ás preguntas que 

se formulan. 

 

 Intercambio oral e 

coñecemento do 

vocabulario atendendo á 

diversidade dos alumnos. 

Fotocopias de 1-3 star tasks 

para practicar o 

vocabulario. Lectura e 

escoita do texto e 

recoñecemento de algunha 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

AS 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

L, S 

R 

 

 

T – Ss 

 

 

 

PW, GW 

 

 

 

 

 

GW 

IW 

 

 

SB pp.21-32 

CD/OiP 

 

 

SB p.21 

Video, OiP: 

 

 

 

 

Vocabulary 

pres, OiP 

Vocabulary 

practice, 

OiP 

5’ 

 

 

 

25’ 

 

 

 

 

 

20’ 
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das exprecións estudadas. 

 

 

 Optional activity :Miming 

game 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Vocabulary worksheets 

 
SB p.22, 

ex.1-2; WB 

p.16 

 

TG p.T22 

 

 

TR Multi-

ROM 

 

 

 

 

[2] 

 Reciclar 

vocabulario 

estudado na 

sección anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 Revisión e comprobación 

do coñecemento do 

significado e uso da 

conxunción because para 

dar razóns. Lectura do texto 

e do recadro did you know? 

para conseguir información 

específica. Extensión da 

lectura para coñecer a 

veracidade das propostas 

efectuadas.  

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Language summary 

CL 

AA 

SIEE 

LC 

 

 

 

 

 

 

 

LC 

 

T – Ss 

PW 

 

 

 

 

 

 

T – Ss 

IW 

Reading 

prep, OiP 

SB p.22, 

ex.3-4 

Reading 

extension, 

OiP 

 

 

SB p.31 

WB p.91 

30’ 
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 Interiorizar a forma e 

o uso do presente 

simple afirmativo, 

negativo e 

interrogativo. 

 

 

 

Vocabulary reference 

Vocabulary practice 

Vocabulary worksheet 

 

 Pip presenta a forma e o uso 

do presente simple en 

contexto. Consulta da 

grammar reference e o 

language summary se for 

necesario. Realización de 

exercicios e corrección. 

 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Grammar practice 

  
OiP 

TR Multi-

Rom 

 

Grammar 

animation, 

OiP 

SB p.23, ex. 

5-6 

WB pp.88-

89 

SB p.31 

 

OiP 

 

 

 

20’ 

[3]  Escribir frases sobre 

rutinas usando 

object pronouns. 

 

 

 

 Estudo do cadro object 

pronouns demostrando a 

substitución do nome polos 

pronomes. Realización de 

exercicios e corrección. 

Consulta da sección de 

gramática, se é necesario. 

 

CL 

AA 

SIEE 

 

LC 

S 

 

 

 

T – Ss 

IW, PW 

 

 

 

SB p.23, 

ex.7-10 

WB p.17, 

ex.1-5 

 

 

35’ 
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 Aprender 

vocabulario 

relacionado ás 

actividades de 

tempo libre. 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Language summary 

Grammar reference 

Grammar worksheets 

 

 Observación do título e 

activación de vocabulario. 

Realización do cuestionario 

e interiorización do 

vocabulario novo. 

 

 Optional activity: identify 

objects. 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Vocabulary practice 

Vocabulary worksheets 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

T – Ss 

IW 

 

SB p. 31 

WB p. 88 

TR Multi-

ROM 

 

Vocabulary 

pres, OiP 

SB p. 24, ex. 

1 

 

TG T24 

 

 

OiP 

TR Multi-

ROM 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

[4]  Comprender textos 

orais. 

 Observación de tres 

fotografías de tres xoves, 

CL L T – Ss CD / OiP 30’ 
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 Practicar a 

expresión oral. 

 

 

escoita do texto e 

comprensión das 

actividades que practica 

cada un. Segunda escoita 

se for preciso. 

 

 

 Revisión do significado dos 

adxectivos presentados. 

Demostración do seu uso 

para dar explicacións de 

por que se fan 

determinadas actividades. 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Language summary 

Vocabulary reference 

Vocabulary worksheets  

AA 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

S 

 

IW 

 

 

 

 

PW 

 

Listening 

prep, OiP 

SB p.24, ex. 

2-4; WB 

p.18 

 

SB p. 24, ex. 

5 

Vocabulary 

practice, 

OiP 

 

 

 

SB p. 31 

WB p. 90 

TR Multi-

ROM 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

[5] 

 

 Formular preguntas 

usando o presente 

simple. 

 

 Presentación da forma e o 

uso de preguntas en 

contexto. Recordatorio do 

grammar reference e do 

language summary se for 

CL 

AA 

SIEE 

LC 

S 

 

PW 

 

 

Grammar 

animation, 

OiP 

SB p.25, ex. 

35’ 
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 Escribir frases sobre 

o tempo libre. 

 

 

preciso. Realización de 

exercicios e corrección. 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Grammar Practice 

 

 

 Ditado seguido de práctica 

de pronuncia, escrita e 

preparación para a 

formulación de preguntas. 

Resposta ás mesmas e 

adición de tres preguntas ás 

xa formuladas. Intercambio 

oral en parellas para 

comprobar resultados. 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Language summary 

Grammar reference 

Grammar worksheets 

 

 

 

 

 

 

AS 

 

 

 

 

 

 

IW 

PW 

6-9 

WB p.19 

 

OiP 

 

 

CD 

SB p. 25, ex. 

10-11 

 

 

 

 

SB p.31 

WB p.88 

TR Multi-

ROM 

 

 

 

 

 

 

15’ 
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[6] 

 

 Se informar a partir 

da lectura de 

diferenzas culturais 

e de distintas 

celebracións en 

distintos países. 

 

 Aclaración do vocabulario: 

seasons, festival. 

Observación de fotografías 

e situación no espazo e no 

tempo. Lectura do texto e 

realización das actividades 

propostas. 

 

 Optional activity: Webquest 

– more festivals 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Reading extension 

Vocabulary practice 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

CD 

R 

S 

T – Ss 

IW 

SB pp. 26-

27, ex.1-6 

CD / OiP 

 

 

 

TG p.T27 

 

OiP 

OiP 

 

[7]  Practicar a 

expresión escrita. 

 

 

 

 

 Utilizar o idioma 

como vehículo de 

 Motivación a partir do 

intercambio oral e a 

observación do vídeo World 

Festivals. Descrición dunha 

festa que coñezan. 

Exposición na aula das 

festas descritas. 

 

 Language in action. Lectura 

e audición do texto. 

Comprensión da 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

W 

 

 

 

 

AS 

 

IW 

 

 

 

 

T – Ss 

GW 

Writing 

prep, OiP 

Video, OiP 

SB p.27, ex. 

7 

 

WB p.20 

SB p.124 

25’ 

 

 

 

 

25’ 
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comunicación e 

transmisión cultural. 

información dada. Práctica 

de estratexias de expresión 

oral: preguntar e responder 

preguntas sobre xeografía. 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Curriculum extra worksheet 

 

 

 

 

TR Multi-

ROM 

[8]  Usar os verbos play, 

go, do, con 

propiedade. 

 

 

 

 Captar información 

específica dun texto 

oral. 

 

 

 Mellorar a 

pronuncia: palabras 

comezadas en /h/. 

 Observación detallada da 

axenda de dous xoves. 

Tradución se cabe das 

actividades que fan. 

Interiorización de estratexias 

para responder as 

preguntas efectuadas. 

 

 Escoita atenta para captar 

as respostas que os xoves 

proporcionan ás preguntas. 

 

 

 Escoita e repetición das 

palabras do cadro say it! 

 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

S 

 

 

 

 

S 

 

 

 

S 

 

PW 

 

 

 

 

IW 

 

 

 

PW 

 

SB p.28, 

ex.1-2 

 

 

 

CD; SB p.28 

Vocabulary 

practice, 

OiP 

 

SB p.29, ex. 

6 

 

10’ 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

5’ 
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 Practicar a 

expresión oral: 

Arranging to meet. 

 Observación do segundo 

episodio de Rivepark 

mystery con fotocopias do 

script se for necesario. 

Práctica extensiva de 

diálogos a partir da axenda 

de cada un. 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Pronunciation 

Vocabulary reference 

Dialogue Practice 

Communication: Pairwork 

 

LC, S 

 

PW, GW 

 

 

 

SB p. 29, ex. 

7-9 

Video, OiP 

Script, TR 

Multi-ROM 

 

SB p.133 

WB p.90 

OiP 

TR Multi-

ROM 

 

25’ 

 

 

 

 

 

[9] 

 Mellorar a expresión 

escrita: 

 

 

 

 

 

 Lectura do modelo, Análise 

da estrutura, a puntuación, 

a forma de escribir a data e 

interiorización do uso de 

letras maiúsculas. 

Observación detallada, 

localización e corrección de 

erros. 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

CD 

LC 

 

 

 

 

 

T – Ss 

IW 

 

 

 

 

SB p.30, 

ex.1-4 

WB p.21, 

ex.1-2 

 

 

OiP 

20’ 

 

 

 

 

 



 
 46 

 

 

 

 Redactar un perfil 

persoal para un 

fórum na Internet. 

Language Practice 

 

 Elaboración dunha tarefa 

(elaborar un perfil persoal 

para un fórum na Internet), 

seguindo unha guía paso-á-

paso. Planificación do texto. 

Traballo acumulativo. 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Writing extension 

 

 

 

W 

 

 

 

IW 

 

 

Writing 

prep, OiP 

SB p.30, 

ex.5 

WB p.21, 

ex. 3-4 

 

OiP 

30’ 

10  Revisar os contidos 

traballados na 

unidade. 

 Realización dos exercicios 

de revisión e corrección: 

Review: Aclaración de 

dúbidas e preparación para 

o exame de final da 

unidade. 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Game: Make a Path 

CL 

AA 

SIEE 

 

AS T – Ss 

IW, PW 

CD / OiP 

SB p. 32 

WB pp. 22-

23 

 

 

OiP 

Voc App 

50’ 

 

 

11  Avaliar os 

coñecementos 

 Realización opcional dun 

dos test da unidade. 

CL AS IW CD / OiP 50’ 



 
 47 

adquiridos na 

unidade. TR Multi-

Rom 

Unit 2 Tests 
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UNIT 3 – LIVE AND LEARN 

 

Sesión Obxectivos Actividades  

CCC 

Destrezas Interacción/Agrupamento Materiais Tempo 

aprox 

[1]  Familiarizarse 

cos contidos da 

unidade. 

 

 

 Reciclar 

vocabulario 

sobre a escola 

e o tempo libre. 

 

 

 

 Coñecer outros 

tipos de 

escolas: un 

internado. 

 

 

 Exploración dos 

contidos da 

unidade, 

planificación dos 

obxectivos e 

comentario xeral 

sobre os unit 

contents. 

 

 Observación do 

grafiti e 

recoñecemento 

de vocabulario e 

do significado das 

palabras 

encontradas. 

Escritura de frases 

e lectura das 

mesmas. 

 

 Escoita dun texto 

ou visualización 

do vídeo Millfield 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

S 

 

 

 

LC 

 

 

 

 

AS 

 

 

 

S, W 

T – Ss 

 

 

 

PW 

 

 

 

 

IW 

 

 

 

PW, IW 

SB p.33-46 

 

 

 

SB p.33, 

ex.1-3 

 

 

 

Video, OiP 

 

 

 

SB p.34, 

5’ 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

25’ 
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 Practicar a 

expresión oral e 

escrita. 

 

School sobre un 

internado. 

Resposta ás 

preguntas 

formuladas. 

 

 Anticipación do 

contido do texto 

a partir da 

observación das 

imaxes. 

Comparación 

coa propia escola 

e redacción de 

frases.  

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Vocabulary 

practice 

Vocabulary 

worksheets 

  

ex.1 

Vocabulary 

pres, OiP 

 

 

OiP 

TR Multi-

Rom 

[2]  Practicar a 

comprensión 

lectora, 

mediante un 

texto 

 Práctica de 

estratexias de 

comprensión 

lectora: captar o 

significado xeral 

CL 

AA 

SIEE 

R 

 

 

IW 

 

 

SB pp.34-

35, ex.2-4 

WB p.24, 

ex.1-5 

30’ 
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relacionado 

coa unidade 

(Glasgow 

School of Sport).  

 

 

 

 

 

 

 

 Aprender 

algunos 

adverbios de 

frecuencia.  

 

 

 

 

do texto e a 

información 

específica que se 

da. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Language 

summary 

Vocabulary 

reference 

Vocabulary 

practice 

Vocabulary 

worksheets 

 

 Presentación do 

significado, a 

posición e o uso 

dos adverbios de 

frecuencia en 

contexto. Práctica 

a partir do texto 

da página 

anterior. 

SC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

LC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IW  

 

SB p. 43 

WB p. 94 

OiP 

TR Multi-

ROM 

 

Grammar 

animation, 

OiP 

SB p. 35, ex. 

5-6 

 

OiP 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

 



 
 51 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Grammar 

practice 

[3]  Coñecer e 

interiorizar o uso 

dos adverbios 

de frecuencia. 

 

 

 

 Practicar a 

expresión oral: 

How often do 

we do things? 

 

 Observación e 

interiorización das 

normas de uso. 

Diferenciación 

entre os diferentes 

adverbios. 

Realización de 

exercicios e 

corrección. 

Consulta da 

sección de 

gramática, se é 

necesario. 

 

 Intercambio oral 

reciclando a 

formulación de 

preguntas e 

incorporando os 

adverbios de 

frecuencia. 

 

CL 

AA 

SIEE 

 

LC 

 

 

 

 

 

LC 

 

 

 

T – Ss 

IW 

 

 

 

 

PW, GW 

 

SB p.35 

ex.7-9 

WB p.25, 

ex. 1-5 

 

 

 

Speaking 

prep, OiP 

SB p.35, 

ex.10 

 

SB p.43 

WB p.92 

35’ 

 

 

 

 

 

15’ 
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 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Language 

summary 

Grammar 

reference 

Grammar 

worksheets 

TR Multi-

ROM 

[4]  Coñecer e 

internalizar 

vocabulario 

relacionado à 

deportes e 

vestimenta 

deportiva. 

 

 

 

 

 

 

 Explicación do 

título xeral deste 

parágrafo. 

Presentación do 

vocabulario para 

o aprender. 

Realización de 

exercicios e 

revisión conxunta. 

 

 Optional activity: 

talk about the 

sports you play 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

CL 

AA 

SIEE 

LC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T – Ss 

IW 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulary 

pres, OiP 

SB p 36, ex. 

1 

 

TG p. T36 

 

 

OiP 

TR Multi-

ROM 

 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 53 

 

 Practicar a 

expresión oral: 

Likes and 

dislikes 

 

 

 

 

Vocabulary 

practice 

Vocabulary 

worksheets 

 

 Escoita dunha 

conversa entre 

adolescentes. 

Anotación dos 

deportes que 

practican. 

Interiorización de 

exprecións e 

identificación da 

equipamento que 

mencionan. 

 

 Optional activities: 

I’m crazy about… 

/ label sports 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Language 

L 

S 

 

 

IW 

PW 

SB pp.36-

37, ex.2-5 

WB 

p.26,ex.1-5 

 

TG p.T37 

 

 

 

SB p.43 

WB p. 95 

TR Multi-

ROM 

30’ 



 
 54 

summary 

Vocabulary 

reference 

Vocabulary 

worksheets 

[5]  Coñecer e 

internalizar o 

uso de like +-ing 

e like + noun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mellorar a 

pronuncia: -ing. 

 

 Análise de 

exemplos a partir 

da presentación 

de Pip. Estudo e 

interiorización da 

tabela exemplo. 

Práctica oral e 

consulta ao 

language 

summary se for 

preciso. Lectura 

comprensiva do 

texto e conclusión 

do mesmo. 

Comparación co 

compañeiro e 

corrección 

conxunta. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Grammar 

practice 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

LC 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

 

T – Ss 

IW 

PW 

 

 

 

 

 

 

 

IW, GW 

 

 

Grammar 

animation, 

OiP 

SB p.37, ex. 

6-8 

WB p.27 

 

 

OiP 

 

 

CD / OiP 

SB p.37, 

ex.9 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 
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 Practicar a 

expresión oral. 

 

 

 

 Lectura, escoita e 

repetición de 

palabras 

terminadas en -

ing. 

 

 

 Expresión persoal 

a partir de 

preguntas e 

respostas 

utilizando o 

vocabulario e as 

estruturas 

estudadas na 

unidade. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Pronunciation 

Language 

summary 

 

S 

 

PW, GW 

 

CD / OiP 

SB p.37, ex. 

10 

 

 

SB p. 133 

SB p. 43 

WB p. 93 

TR Multi-

ROM 

 

15’ 

 



 
 56 

Grammar 

practice 

Grammar 

worksheets 

[6]  Practicar a 

comprensión da 

lectura. 

 Observación das 

fotos e 

anticipación do 

contido do texto. 

Lectura do texto 

xunto coa 

escoita. Selección 

da frase que 

mellor resume o 

contido xeral do 

texto. Realización 

de exercicios de 

comprensión. 

 

 Actividades 

adicionais / 

opcionais: 

Reading extension 

Vocabulary 

practice 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

R IW CD / OiP 

SB p. 38, ex 

1-3 

WB p. 28 

 

 

 

OiP 

OiP 

50’ 

 

 

 Practica a 

comprensión 

oral. 

 Ditado e 

dedución do país 

de que se está 

falando. Extensión 

CL 

AA 

AS 

 

T – Ss 

IW, PW 

CD / OiP 

SB p. 39, 

ex.4-6 

15’ 
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[7] 

 

 

 

 Usar fontes de 

información 

diversas para 

consolidar 

habilidades 

comunicativas. 

persoal a partir da 

experiencia de 

cada alumno. 

 

 Resumo do 

contido 

presentado a 

partir da 

visualización do 

vídeo Schools in 

the UK and the 

USA. Extensión e 

realización dunha 

presentación 

digital. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Curriculum extra 

worksheet 

SIEE 

SC 

CEC 

CD 

 

AS 

 

 

IW 

 

 

Video, OiP  

SB p.125 

 

 

 

 

TR Multi-

ROM 

 

 

35’ 

 

 

 

 

 

 Seleccionar 

información 

específica nun 

texto. 

 

 

 Lectura dun texto, 

prestando 

atención á 

estrutura, á 

linguaxe usada e 

ás ideas que 

transmite. 

Selección da 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

R, L 

 

 

 

T – Ss 

IW 

 

 

CD / OiP 

SB p.40 ex.1 

Listening 

prep, OiP 

SB pp.40-

30’ 
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[8] 

 

 

 

 Practicar a 

expresión oral: 

Fazer suxestións 

e dar opinións. 

veracidade de 

frases escritas a 

partir da versión 

oral. 

 

 

 

 Revisión e 

interiorización da 

linguaxe funcional 

proposta. Seguir o 

episodio 3 de 

Riverpark Mystery 

e práctica na 

elaboración e 

produción de 

diálogos.  

 

 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Vocabulary 

reference 

CEC  

 

 

S 

 

 

 

PW, GW 

41, ex. 2-4 

 

Speaking 

prep, OiP 

SB p.41, 

ex.5-6 

Video, OiP 

Script, TR 

Multi-ROM 

 

WB p.94 

OiP 

TR Multi-

ROM 

 

 

 

20’ 
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Dialogue practice 

Communication: 

pairwork 

[9]  Mellorar a 

expresión 

escrita: 

 

 

 

 

 

 Aprender a usar 

this, that, these, 

those como 

presentadores.  

 

 

 

 

 

 Lectura dun 

modelo de guión 

dunha visita 

guiada 

describindo un 

centro educativo. 

Identificación do 

vocabulario e as 

estruturas usadas. 

Interiorización da 

organización, 

estrutura e Análise 

do texto. 

 

 Explicación 

detallada 

comprobando 

que entenden as 

diferenzas de 

significado e de 

uso. 

 

 

 Actividades 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

LC 

 

 

 

 

 

LC 

 

 

 

 

 

 

W 

T – Ss 

IW 

 

 

 

 

T –Ss 

IW 

 

 

 

 

 

IW 

CD / OiP 

SB p.42,ex.1 

 

 

 

SB p.42, ex. 

2-3 

WB p.29, 

ex. 1-2 

 

OiP 

 

Writing 

prep, OiP 

SB p.42, 

ex.4 

WB p.29, 

15’ 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

25’ 
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 Escribir un guión 

para guiar unha 

visita  

adicionais/opcion

ais: 

Vocabulary 

practice 

 

 Elaboración dun 

texto, seguindo 

unha guía Writing 

task, planificación 

do texto. Traballo 

acumulativo. 

 

ex. 3-4 

[10]  Reciclar os 

contidos 

aprendidos: 

Realizar un 

poster digital ou 

sobre papel 

dando 

información 

persoal. 

 Práctica de 

estratexias de 

consolidación de 

vocabulario, 

estruturas e 

avaliación: 

realización do 

Project this is me! 

Seguindo todos e 

cada un dos 

pasos indicados 

no Student’s 

book. 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

AS IW SB pp.44-45 50’ 

 

 

[11]  Revisar os 

contidos 

traballados na 

unidade.  

 Realización dos 

exercicios de 

revisión e 

corrección. 

Aclaración de 

CL 

AA 

SIEE 

AS IW CD / OiP 

SB p.46 

WB pp.30-

50’ 
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dúbidas. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Game: Walk the 

Plank 

 

31 

 

OiP 

Voc App 

[12]  Avaliar os 

coñecementos 

adquiridos na 

unidade. 

 Realización 

opcional dun dos 

test da unidade. 

CL AS IW CD / OiP 

TR Multi-

ROM 

Unit 3 Tests 

50’ 

[13]  Avaliar os 

coñecementos 

adquiridos ao 

longo do 

trimestre. 

 Realización 

opcional dun dos 

test de final de 

trimestre. 

CL AS IW 

 

CD / OiP 

TR Multi-

ROM 

End-of-term 

1 Tests 

50’ 

 



 
 62 

UNIT 4 – EXTREMES 

 

Sesión Obxectivos Actividades  

CCC 

Destrezas Interacción/Agrupamento Materiais Tempo 

aprox 

[1] 

 

 Familiarizarse cos 

contidos da 

unidade. 

 

 

 Introducir o tema 

da unidade 

mediante a 

asociación de 

números á cada 

unha das 

actividades. 

 

 

 

 

 

 Reciclar e aprender 

 Exploración dos contidos 

da unidade, planificación 

dos obxectivos e 

comentario xeral sobre os 

unit contents. 

 

 Observación das tres fotos. 

Activación de vocabulario 

relacionado á práctica de 

deportes radicais e 

formulación de hipóteses 

respecto ao número das 

actividades. Corrección a 

partir da escoita do texto. 

 

 Optional activity: Identify 

numbers 

 

 Activación de vocabulario 

a partir das experiencias 

dos alumnos. Visualización 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

S 

 

 

 

L, S 

 

 

 

 

 

 

 

S 

LC 

T – Ss 

GW 

 

 

PW 

GW 

 

 

 

 

 

 

T – Ss 

IW 

SB pp.47-58 

 

 

 

CD / OiP 

SB p.47, 

ex.1-2 

 

 

TG p.T47 

 

 

Vocabulary 

pres, OiP 

SB p.47, ex. 

5’ 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

35’ 
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adxectivos para 

describir parques 

temáticos.  

 

 

 

 

 

do vídeo. Comprensión do 

vocabulario, conclusión e 

redacción de frases 

utilizando os adxectivos 

presentados.  

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Vocabulary practice 

 PW 

3-4 

Video, OiP 

 

 

OiP 

[2]  Practicar a 

comprensión 

lectora.  

 

 

 

 

 

 Entender a estrutura 

e linguaxe usadas 

no texto. 

 

 Práctica dunha estratexia 

de comprensión lectora: 

captar o significado xeral 

do texto. 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Reading extension. 

 

 Observación e 

recoñecemento do 

significado dos adxectivos 

marcados e asociación de 

contrarios. Realización das 

actividades de 

CL 

AA 

SIEE 

CMCT 

R 

L 

 

 

 

 

LC 

 

 

 

IW 

PW 

 

 

 

 

PW 

 

 

 

CD / OiP 

SB p.48, 

ex.2 

WB p.32, 

ex.1-2 

OiP 

 

SB p.48, 

ex.3 

WB p.32, 

ex.3-5 

 

20’ 

 

 

 

 

 

10’ 
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 Coñecer e 

internalizar a forma 

comparativa dos 

adxectivos. 

 

comprensión e corrección 

conxunta. 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Language summary 

Vocabulary reference 

Vocabulary worksheets 

 

 Presentación no contexto 

da forma e o uso na 

comparación de 

adxectivos. Demostración 

na lousa e realización de 

exercicios. 

 

 

 

 Optional activity: Write 

more comparative 

sentences. 

 

 

 

LC 

 

 

 

 

T – Ss 

IW 

 

 

 

 

SB p.57 

WB p.99 

TR Multi-

ROM 

 

Grammar 

animation, 

OiP 

SB p.49, 

ex.4-5 

WB p.33, 

ex.1-3 

TG p.T49 

 

 

 

OiP 

 

 

 

 

 

 

20’ 
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 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Grammar practice 

[3]  Coñecer e 

internalizar o uso 

dos comparativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aprender 

vocabulario 

relacionado ao 

tempo atmosférico. 

 

 Observación e 

interiorización das normas 

de formación e uso se os 

comparativos. Realización 

de exercicios e corrección. 

Consulta da sección de 

gramática, se é necesario. 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Language summary 

Grammar reference 

Grammar worksheets 

 

 Comentario dos símbolos 

do mapa do tempo e 

revisión de coñecementos 

previos. Redacción de 

frases relacionadas ao 

tempo. 

 

CL 

AA 

SIEE 

CMCT 

LC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS 

T – Ss 

IW, PW 

 

 

 

 

 

 

 

 

PW 

 

 

SB p.49, 

ex.6-9 

WB p.33, 

ex.4-5 

 

 

SB p.57 

WB p.96 

TR Multi-

ROM 

 

Vocabulary 

pres, OiP 

SB p.50, ex. 

1-3; WB p. 

34 

TG p. T50 

 

25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25’ 
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 Optional activity: 

What's the weather like? 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Vocabulary Practice 

 

OiP 

[4]  Practicar a 

comprensión da 

lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observación do mapa. 

Lectura do cadro Did you 

know? Escoita dun 

fragmento dun programa 

de radio sobre á cidade 

máis fría no hemisferio 

norte. Segunda audición e 

realización das actividades 

de comprensión.  

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Language summary 

Vocabulary reference 

Vocabulary worksheets  

 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

CMCT 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS 

T – Ss 

IW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T – Ss 

CD / OiP 

Listening 

prep, OiP 

SB p.50, ex. 

4-5 

 

 

SB p.57 

WB p.96 

TR Multi-

ROM 

 

Grammar 

animation, 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 
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 Coñecer e 

internalizar a forma 

e o uso dos 

adxectivos 

superlativos. 

 

 

 Pip presenta a formación e 

o uso dos superlativos en 

contexto. Interiorización, 

práctica extensiva e 

corrección conxunta. 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Language summary 

Grammar reference 

Grammar practice 

Grammar worksheets  

 

 

IW 

PW 

OiP 

SB p.51, 

ex.6-10; WB 

p.35 

 

SB p.57 

WB p.96 

OiP 

TR Multi- 

ROM 

 

 

[5]  Identificar 

información 

específica nun 

texto. 

 

 

 

 

 

 Lectura dun anuncio sobre 

unha atracción turística 

famosa en Norteamérica. 

Localización no mapa e 

interacción con respecto 

ás viaxes realizadas polos 

alumnos. Lectura e escoita 

poñendo énfase no cadro 

Did you know? Realización 

de exercicios de 

comprensión. 

 

 Actividades 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

L 

R 

 

 

 

 

 

PW 

 

 

 

 

 

 

CD 

SB p.52, 

ex.1-2 

WB p.36 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 



 
 68 

 

 

 

 Practicar a 

expresión oral: 

preferencias. 

 

adicionais/opcionais: 

Reading extension 

 

 Análise de exemplos e 

interiorización do cadro 

Learn it! Intercambio oral 

sobre excursións e viaxes. 

Observación do video 

Auckland, New Zealand e 

realización de actividades.  

 

 Optional activity: Ask each 

other questions 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Vocabulary practice 

Curriculum extra worksheet 

 

 

 

LC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T – Ss 

PW 

OiP 

 

SB pp.52-

53, ex. 3-5 

Video, OiP  

SB p.126 

 

TG p.T53 

 

 

OiP 

TR Multi-

ROM 

 

 

 

20’ 
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[6]  Coñecer e 

internalizar 

estratexias de 

expresión oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mellorar a 

pronuncia: /j/ e 
/dʒ/ 

 

 

 Observación do poster, 

recoñecemento do 

vocabulario e anticipación 

do contido do texto: 

Precisión na recolla de 

información. Detalles 

exactos. Práctica de 

estratexias de expresión 

oral: preguntar e responder 

preguntas 

 

 Optional activity: Make 

sentences about funfairs. 

 

 Escoita do texto e 

repetición de cada unha 

das palabras do recadro 

say it! 

 

 Optional activity: Two 

target sounds 

 

 Actividades adicionais / 

opcionais: 

Pronunciation 

CL 

AA 

SIEE 

 

L 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

IW 

PW 

 

 

 

 

 

 

 

IW 

CD / OiP 

Listening 

prep, OiP 

SB p.55, 

ex.1-4 

 

TG p.T55 

 

 

CD / OiP 

SB p.55, 

ex.5 

 

TG p. T55 

 

 

SB p.133 

40’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 
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[7]  Practicar diálogos 

para obter 

información 

turística. 

 

 

 

 

 Reciclar os contidos 

aprendidos. 

 Interiorización do linguaxe 

funcional. Práctica na 

execución de diálogos a 

partir de exprecións útiles e 

do contido do cadro 

‘Asking for travel 

information’. 

Representación de algúns 

diálogos en clase. 

 

 Visualización do episodio 4 

de Riverpark mystery e 

interiorización das 

variacións de vocabulario 

no diálogo mostra. Lectura 

do script se for preciso. 

Práctica do diálogo 

presentado. 

 

 Optional activity: Poster for 

an attraction 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Vocabulary reference 

Dialogue Practice 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

S 

 

 

 

 

 

AS 

PW 

 

 

 

 

 

IW 

SB p.55, 

ex.6-7 

 

 

 

 

SB p.55, ex. 

8 

Video, OiP 

Script, TR 

Multi-ROM 

 

TG p.T55 

 

 

WB p.98 

OiP 

TR Multi-

ROM 

35’ 

 

 

 

 

 

15’ 
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Communication: Pairwork 

[8]  Analizar un texto 

descritivo. 

 

 

 

 

 Mellorar o uso de 
conectores: so, 

because. 

 Observación das fotos, 

lectura dos textos. Análisis 

de como está presentada 

a información. Obtención 

de información específica 

e resposta ás preguntas.  

 

 Lectura e diferenciación 

do significado e do uso dos 

conectores so e because. 

Conclusión de reglas de 

funcionamento e 

redacción de frases 

seguida de corrección. 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Vocabulary Practice 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

R 

 

 

 

 

LC 

T – Ss 

IW 

 

 

 

IW 

SB p.56, 

ex.1-2 

 

 

SB p.56, ex. 

3-4 

WB p.37, 

ex.1-2 

 

 

OiP 

25’ 

 

 

 

 

25’ 

[9]  Mellorar a expresión 

escrita: Comparar 

tres lugares.  

 

 

 Lectura detallada da 

Writing Task e revisión do 

modelo. Planificación 

detallada con choiva de 

ideas para describir cada 

un dos lugares. Selección 

da información. 

Comparación e redacción 

do texto. Traballo 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

W IW Writing 

prep, OiP 

SB p.56, ex. 

5 

WB p.37, 

ex. 3-4 

50’ 
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acumulativo.  

[10]  Revisar os contidos 

traballados na 

unidade. 

 Realización dos exercicios 

de revisión e corrección. 

Aclaración de dúbidas e 

preparación para o exame 

de final da unidade. 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Game: Lucky Wheel 

CL 

AA 

SIEE 

AS T – Ss 

IW, PW 

CD / OiP 

SB p.58 

WB pp. 38-

39 

 

 

OiP 

Voc App 

50’ 

 

 

[11]  Avaliar os 

coñecementos 

adquiridos na 

unidade. 

 Realización opcional dun 

dos test da unidade. 

CL AS IW CD / OiP 

TR Multi-

ROM 

Unit 4 Tests 

50’ 
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UNIT 5 – THAT’S DIFFERENT 

 

Sesión Obxectivos Actividades  

CCC 

Destrezas Interacción/Agrupamento Materiais Tempo 

aprox 

[1]  Familiarizarse cos 

contidos da 

unidade. 

 

 

 Presentación do 

vocabulario da 

unidade: Accións 

que están facendo 

agora.  

 

 Practica a 

comprensión oral. 

 

 

 

 

 Exploración dos contidos 

da unidade, planificación 

dos obxectivos e 

comentario xeral sobre os 

unit contents. 

 

 Identificación do 

vocabulario a partir da 

observación dos efectos 

especiais aplicados sobre 

as fotos. Explicación do 

que ven. 

 

 Escoita dun texto ou 

visualización do vídeo A 

Charity Expedition sobre 

unha expedición e 

resposta ás preguntas 

efectuadas no mesmo. 

 

 Produción de frases co 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

S 

 

 

 

S 

 

 

 

L 

S 

 

 

 

LC 

T – Ss 

GW 

 

 

PW,GW 

 

 

 

IW, PW 

 

 

 

 

PW, GW 

SB pp.59-70 

 

 

 

SB p. 59, ex. 

1-2 

 

 

Video, OiP  

SB p.59, ex. 

3 

 

 

 

Vocabulary 

5’ 

 

 

 

10’ 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

25’ 
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 Completar frases 

con verbos. 

 

vocabulario e expresións 

aprendidas. Comparación 

de resultados e 

aceptación de máis 

dunha solución de 

conclusión posible para 

cada frase.  

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Vocabulary practice 

  

 

pres, OiP 

SB p.60, ex. 

1 

WB p. 40 

 

 

OiP 

[2]  Practicar a 

comprensión 

lectora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lectura dun artigo de 

xornal sobre un xove 

fotógrafo. Escoita do 

texto. Asociación de 

comentarios con 

fotografias. Realización 

das actividades de 

comprensión e corrección 

conxunta.  

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Reading extension 

Language summary 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

R 

 

 

 

 

IW, PW 

 

 

 

 

 

CD / OiP 

SB p.60, 

ex.2-5 

 

 

 

OiP 

SB p.69 

WB p.102 

OiP 

TR Multi-

50’ 
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Vocabulary reference 

Vocabulary practice 

Vocabulary worksheets 

ROM 

[3]  Coñecer e 

internalizar o uso do 

present continuous. 

 

 

 

 Observación e 

interiorización das normas 

de uso. Realización de 

exercicios e corrección. 

Consulta da sección de 

gramática, se é necesario. 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Grammar practice 

CL 

AA 

SIEE 

 

LC 

 

 

 

 

T – Ss 

IW 

 

 

 

Grammar 

animation, 

OiP 

SB p.61, ex. 

5-8 

WB p. 41 

 

OiP 

50’ 

[4]  Practicar o uso do 

present continuous. 

 

 

 

 

 

 

 Representación mímica 

de algunha actividade e 

activación de 

vocabulario. Formulación 

de preguntas para 

practicar o presente 

contínuo.  

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Language summary 

CL 

AA 

SIEE 

 

AS 

 

 

 

 

 

 

 

T – Ss 

PW 

 

 

 

 

 

 

SB p. 61 ex. 

9 

 

 

SB p. 69 

WB p.100 

TR Multi-

ROM 

10’ 
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 Aprender 

vocabulario 

relacionado a 

equipos de 

aventura. 

 

 

 

 

 Practicar a 

comprensión da 

lectura. 

Grammar reference 

Grammar 

worksheets 

 

 Estudo e memorización do 

vocabulario presentado. 

Asociación de palabras 

con seu significado.  

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Vocabulary practice 

 

 Atención ao cadro did 

you know? Lectura e 

escoita do noticiario e 

realización de exercicios 

de comprensión. Segunda 

escoita e revisión 

conxunta.  

 

LC 

 

 

 

 

 

 

L 

R 

 

 

IW, PW 

 

 

 

 

 

 

IW 

 

 

 

 

 

Vocabulary 

pres, OiP 

SB p.62, ex. 

1 

WB, p.42 

 

OiP 

 

CD /OiP 

SB p.63, ex. 

2-5 

 

 

20’ 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 Diferenciar a forma 

e o uso do present 

simple e o present 

continuous. 

 Análise de exemplos nun 

recuadro. Observación 

das palabras en negrita. 

Interiorización da forma 

do verbo e dos diferentes 

CL 

AA 

SIEE 

LC 

W 

T – Ss 

IW 

 

Grammar 

animation, 

OiP 

SB p.63 ex. 

50’ 
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[5] 

adverbios usados en cada 

caso. Visualización dos 

exemplos dados na 

demostración de Pip. 

Realización de exercicios 

e corrección. 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Language summary 

Grammar reference 

Grammar practice 

Grammar 

worksheets 

  

6-10 

WB p.43 

 

 

 

SB p.69 

WB p.100 

OiP 

TR Multi-

ROM 

 

 

[6]  Practicar a 

comprensión da 

lectura. 

 

 

 

 Observación das imaxes e 

descrición das mesmas. 

Lectura e audición do 

texto. Selección de 

respostas e de 

vocabulario. 

 

 

 

 Actividades 

CL 

AA 

SIEE 

 

R IW 

PW 

CD / OiP 

Listening 

prep, OiP 

SB pp.64-65 

ex. 1-5 

WB p.44 

 

OiP 

50’ 
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adicionais/opcionais: 

Reading extension 

Vocabulary practice 

OiP 

[7] 

 

 Escoitar e identificar 

diferentes tipos de 

música.  

 

 

 

 

 

 Reciclar contidos 

aprendidos 

anteriormente. 

 

 

 Interacción oral para 

saber que estilos de 

música coñecen e 

prefiren os alumnos. 

Escoita e comprobación. 

 

 Optional activity: 

webquest about the music 

you like. 

 

 Lectura e Análise do texto 

modelo. Observación do 

vídeo Cape Town, South 

Africa e expansión de 

vocabulario a partir do 

curriculum extra on music 

 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Curriculum extra 

CL 

SC 

CEC 

L 

S 

 

 

 

 

 

AS 

 

T – Ss 

GW 

 

 

 

 

 

T – Ss 

IW 

CD 

SB p.65, 

ex.6 

TG pT65 

 

 

 

 

Writing 

prep, OiP 

SB p.65, 

ex.7 

Video, OiP  

SB p.127 

 

TR Multi-

10’ 

 

 

 

 

40’ 
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worksheet ROM 

[8]  Escoitar para obter 

información 

específica. 

 

 

 

 

 

 Practicar a 

comprensión oral: 

Mensaxes 

telefónicos 

 

 

 

 

 Mellorar a 

Pronunciation: silent 

letters. 

 

 Lectura das mensaxes de 

Óscar e elaboración 

dunha historia a partir da 

tira cómica. Comparación 

de historias. 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Vocabulary practice 

 

 Revisión do significado 

das palabras no cadro 

learn it! Escoita de 

diálogos e precisión e 

concretude na 

información recibida. 

Rectificación de erros. 

Segunda escoita en cada 

caso se for preciso. 

 

 Escoita atenta das 

palabras para encontrar a 

letra que non se 

pronuncia. Repetición de 

palabras de forma 

correcta. 

CL 

AA 

CEC 

W 

 

 

 

 

 

 

AS 

 

 

 

 

 

S 

IW 

PW 

 

 

 

 

 

IW 

 

 

 

 

 

IW 

SB p.66 ex. 

1-2 

 

 

 

 

 

CD / OiP 

SB p.67, 

ex.3-7 

 

 

 

OiP 

SB, p.67, ex. 

8 

 

 

15’ 

 

 

 

30’ 

 

 

 

5’ 
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 Actividades adicionais / 

opcionais: 

Pronunciation 

 

SB p.133 

[9]  Practicar a 

expresión oral: 

diálogos comúns en 

chamadas 

telefónicas. 

 

 

 

 Reproducir diálogos 

telefónicos 

deixando unha 

mensaxe. 

 

 

 Revisión do diálogo 

traballado na sesión 

anterior. Estudo da 

linguaxe funcional 

específica para conversas 

telefónicas. Práctica oral 

na produción de diálogos. 

 

 Visualización do quinto 

episodio do Riverpark 

Mystery. Escoita atenta da 

conversación e 

continuación na práctica 

de diálogos your turn 

cambiando o interlocutor. 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Funcional language, 

vocabulary reference 

Dialogue practice 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

S 

 

 

 

 

AS 

T – Ss 

PW 

 

 

 

PW 

GW 

SB p.67, ex. 

9 

 

 

 

 

SB p.67, 

ex.10 

Video, OiP 

Script, TR 

Multi-ROM 

 

 

WB p.102 

OiP 

25’ 

 

 

 

 

25’ 
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Communication: Pairwork TR Multi-

ROM 

[10]  

 Mellorar a expresión 

escrita: 

 Lectura e Análise do texto 

modelo. Organización de 

información en parágrafos 

distintos e tipo de 

información que se da en 

cada un. Prestar atención 

aos conectores usados 

para dar exemplos: For 

example, such as, like… 

Realización de exercicios 

e elaboración dun texto 

descritivo seguindo unha 

guía e planificando o 

texto. Traballo 

acumulativo. 

 

 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Vocabulary practice 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

W T-Ss 

IW 

Writing 

prep, OiP 

SB p.68, ex. 

1-4 

WB p. 45 

 

 

 

 

 

OiP 

50’ 

[11]  Revisar os contidos 

traballados na 

unidade. 

 Realización dos exercicios 

de revisión e corrección. 

Aclaración de dúbidas e 

preparación para o 

exame de final da 

unidade.  

 

CL 

AA 

SIEE 

 

AS T – Ss 

IW, PW 

SB p.70 

WB pp.46-

47 

 

 

50’ 
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 Actividades 

adicionais/opcionais: 

Game: Make a path 

 

OiP 

VocApp 

 



 
 83 

UNIT 6 – STREET LIFE 

 

Sesión Obxectivos Actividades  

CCC 

Destrezas Interacción/Agrupamento Materiais Tempo 

aprox 

[1]  Familiarizarse 

cos contidos da 

unidade. 

 

 

 Presentar o 

vocabulario da 

unidade (food 

and drink, 

shopping and 

markets).  

 

 

 Practicar a 

comprensión 

lectora e 

ampliar o 

vocabulario. 

 

 Exploración dos 

contidos da 

unidade, 

planificación dos 

obxectivos e 

comentario xeral 

sobre os unit 

contents. 

 

 Observación das 

fotos e asociación 

cos comercios. 

Comentario 

persoal. 

Visualización do 

vídeo L.A. Food 

Trucks e resposta 

ás preguntas de 

comprensión. 

 

 Presentación do 

vocabulario 

Lectura e escoita 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

S 

 

 

 

LC 

L, S 

 

 

 

R 

LC 

 

T – Ss 

 

 

 

T – Ss 

IW 

PW 

 

 

T – Ss 

IW 

PW 

 

 

SB p. 71 

 

 

 

SB p. 71 

Video, OiP 

 

 

 

Vocabulary 

pres, OiP 

SB p. 72 

CD / OiP 

WB p. 48 

5’ 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

30’ 
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do texto e 

asociación de 

imaxes cos 

comentarios. 

Segunda lectura, 

realización das 

actividades de 

comprensión e 

corrección. 

Atención ao 

cadro Learn it! e 

contraste coa 

lingua propia. 

 

 Optional activity: 

adding food items 

 

 Actividades 

adicionais / 

opcionais: 

Reading extension 

Vocabulary 

practice 

Vocabulary 

reference 

Vocabulary 

 

 

TG p. T72 

 

 

OiP 

OiP 

WB pp. 

106,107 

TR Multi-

ROM 
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worksheets 

[2]  Interiorizar o uso 

dos modais can 

/ can’t (permiso 

/ habilidade) e 

must / mustn’t 

(obrigación / 

prohibición).  

 Localización de 

exemplos dos 

modais can/can’t 

e must/mustn’t no 

texto e conclusión 

de normas de uso. 

Presentación 

gramatical, 

realización de 

exercicios e 

corrección. 

 Actividades 

adicionais / 

opcionais: 

Language 

summary 

Grammar 

CL 

AA 

SIEE 

 

LC 

 

T – Ss 

IW 

 

SB p. 73 

Grammar 

animation, 

OiP 

WB p. 49 

 

 

SB p. 81 

WB pp. 

104,105  

OiP 

TR Multi-

50’ 

 



 
 86 

reference 

Grammar 

practice 

Grammar 

worksheets 

ROM 

[3]  Ampliar e 

interiorizar o 

vocabulario 

presentado 

(shopping). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Practicar a 

 Expresión persoal 

a fin de anticipar 

o tema. 

Presentación do 

vocabulario, 

observación das 

imaxes e 

asociación coas 

palabras listadas. 

Realización de 

exercicios e 

corrección. 

 

 Optional activity: 

game 

 

 Actividades 

adicionais / 

opcionais: 

Vocabulary 

reference 

CL 

AA 

SIEE 

 

LC 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

T – Ss 

IW 

PW, GW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T – Ss 

IW 

SB p. 74, ex. 

1 

Vocabulary 

pres, OiP 

WB p. 50 

 

TG p. T72 

 

WB pp. 

106,107 

OiP 

TR Multi-

ROM 

 

SB p. 74, ex. 

2, 3 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 
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compresión oral 

 

Vocabulary 

practice 

Vocabulary 

worksheets 

 

 Escoita das 

conversas e 

identificación dos 

produtos que se 

mercan ou 

venden. Segunda 

audición, resposta 

ás preguntas 

formuladas, 

comentario en 

parellas e 

corrección. 

PW CD / OiP 

 

[4]  Comprender o 

concepto 

countable / 

uncountable e 

interiorizar o uso 

de there is / are, 

some / any, a 

lot of, much / 

mane e how 

much / many. 

 

 Presentación 

gramatical e 

identificación de 

countable & 

uncountable 

nouns a partir do 

vocabulario 

presentado na 

sesión anterior. 

Conclusión do 

cadro gramatical, 

realización de 

exercicios e 

CL 

AA 

SIEE 

 

LC 

S 

 

T – Ss 

IW, PW 

 

Grammar 

animation, 

OiP 

SB p.75 

WB p 51 

 

 

 

50’ 
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corrección. 

Práctica oral. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Language 

summary 

Grammar 

reference 

Grammar 

practice 

Grammar 

worksheets  

SB p. 81 

WB p. 

104,105 

OiP 

TR Multi-

ROM 

[5]  Desenvolver a 

curiosidade e o 

espírito crítico: 

talking about 

art. 

 

 

 

 

 Comentario xeral 

sobre arte. 

Observación e 

descrición das 

imaxes cos 

adxectivos 

facilitados. Escoita 

e lectura do texto 

sobre street art e 

realización dos 

exercicios 

propostos. 

 

CL 

SIEE 

SC 

CEC 

LC 

R, S 

 

 

T – Ss 

IW, PW 

 

 

 

 

 

SB pp. 76-

77, ex. 1-5 

 

 

 

TG p. T 77 

 

50’ 
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  Optional activity: 

research about an 

artist 

 

 Actividades 

adcionais/opcion

ais: 

Reading extension 

Vocabulary 

practice 

 

OiP 

OiP 

[6]  Describir unha 

imaxe: street 

art. 

 

 

 Realización da 

comprensión 

lectora do 

workbook e 

visualización do 

video Street Art. 

Descrición dunha 

imaxe aportada 

por o alumnado. 

Realización das 

actividades do 

parágrafo 

Curriculum extra: 

art and design. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

CL 

SIEE 

SC 

CEC 

LC 

R, L 

W 

T – Ss 

IW 

 

Writing 

prep, OiP 

WB p. 52 

Video, OiP 

SB p. 77, ex. 

6 

SB p. 128 

 

TR Multi-

ROM 

50’ 
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ais: 

Curriculum extra 

worksheet 

[7] 

 

 Practica a 

comprensión 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 Practicar o son 
/ʃ/. 

 

 

 

 

 Expresión oral con 

respecto a 

frecuencia co 

que comen en 

restaurantes, con 

quen van, pratos 

favoritos, etc. 

Lectura atenta do 

menú, 

presentación do 

vocabulario e 

realización de 

exercicios. Escoita 

dun diálogo nun 

restaurante, 

realización dos 

exercicios de 

comprensión e 

corrección 

conxunta. 

 

 Escoita de 

palabras do 

cadro say it! que 
conteñen o son /ʃ/ 

e repetición 

intentando as 

reproducir 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

S, L 

LC 

 

 

 

 

 

 

L, S 

 

 

 

 

 

 

T – Ss 

IW, GW 

 

IW 

 

IW 

 

 

T – Ss 

IW 

 

 

 

 

 

Vocabulary 

pres, OiP 

SB p.79, ex. 

1-6 

CD / OiP 

 

 

 

SB p. 79 ex. 

7 

CD / OiP 

SB p 134 

 

 

OiP 

 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 
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 Practicar a 

expresión oral. 

 

correctamente. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Speaking 

practice 

 

 Preparación dun 

role-play nun 

restaurante. 

Confección do 

menú e 

interiorización do 

cadro Functional 

language con 

exprecións útiles. 

Visualización do 

episodio 6 de 

Riverpark mystery 

(‘At the 

restaurant’) e 

práctica oral. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

LC 

S 

IW, PW Speaking 

prep, OiP 

SB 

p.79,ex.8-9 

Video, OiP 

Script, TR 

Multi-ROM 

 

OiP 

WB p. 106 

TR Multi-

ROM 

25’ 
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Dialogue practice 

vocabulary 

reference, 

functional 

language 

Communication 

pairwork 

[8]  Interiorizar 

exprecións 

habituais nunha 

receita de 

cociña e 

elaborar unha. 

 Preparación da 

lectura e 

conclusión da 

receita coas 

palabras dadas. 

Localización de 

secuenciadores 

no texto, 

actividade 

práctica para 

consolidar seu uso 

e corrección 

mediante a 

escoita. 

Elaboración 

dunha receita 

seguindo a guía 

de redacción e 

empregando as 

exprecións 

aprendidas. 

 

CL 

SIEE 

CEC 

W 

LC 

T – Ss 

IW 

 

Reaing 

prep, OiP 

SB p.80 

Writing 

prep, OiP 

WB p. 53 

 

 

 

OiP 

50’ 
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 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Vocabulary 

practice 

[9]  Realizar un 

proxecto en 
grupo: ‘This is 

where we live’. 

 

 

 Lectura atenta e 

comentario da 

tarefa a realizar. 

Formación de 

grupos e decisión 

sobre os contidos 

a traballar por 

cada un. 

Elaboración de 

notas e redacción 

do parágrafo 

correspondente. 

Decisión dos roles 

de cada membro 

do grupo e sobre 

os materiais 

necesarios para a 

próxima sesión. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

LC 

AS 

GW 

 

SB pp. 82-83 

VocApp 

50’ 

[10]  Realizar un 

proxecto en 

grupo: ‘This is 

where we live’. 

 

 

 Elaboración do 

folleto a partir do 

traballo da sesión 

anterior e 

presentación ao 

resto da clase. 

Avaliación dos 

proxectos 

presentados a 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

LC 

AS 

GW 

 

SB pp. 82-83 

VocApp 

50’ 
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partir das 

preguntas da task 

5. 

[11]  Revisar os 

contidos 

traballados na 

unidade. 

 Lectura e 

comentario da 

sección 

Language 

Summary. 

Realización dos 

exercicios de 

revisión e 

corrección. 

Aclaración de 

dúbidas e 

preparación para 

o exame de final 

da unidade. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Game: Walk the 

Plank 

CL 

AA 

SIEE 

AS T – Ss 

IW, PW 

CD / OiP 

SB p. 81 

SB p. 84 

WB pp. 54-

55 

VocApp 

 

OiP 

50’ 

 

 

[12]  Avaliar os 

coñecementos 

adquiridos na 

unidade. 

 Realización 

opcional dun dos 

test da unidade. 

CL AS IW CD / OiP 

TR Multi-

ROM 

Unit 6 Test 

50’ 

[13]  Avaliar os 

coñecementos 

 Realización 

opcional dun dos 

CL AS IW CD / OiP 50’ 
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adquiridos ao 

longo do 

trimestre. 

test de final de 

trimestre. TR Multi-

ROM 

End-of-term 

2 Tests 
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UNIT 7 – APPEARANCES 

 

Sesión Obxectivos Actividades  

CCC 

Destrezas Interacción/Agrupamento Materiais Tempo 

aprox 

[1]  Familiarizarse 

cos contidos da 

unidade. 

 

 

 Presentar o 

vocabulario da 

unidade 

(clothes and 

appearances).  

 

 

 

 

 

 Practicar a 

comprensión 

lectora e 

 Exploración dos 

contidos da 

unidade, 

planificación dos 

obxectivos e 

comentario xeral 

sobre os unit 

contents. 

 

 Aclaración do 

significado da 

palabra costume. 

Observación das 

fotos e asociación 

coa ocasión en 

que se levan. 

Comentario 

persoal a partir 

das preguntas. 

Visualización do 

vídeo Fashion in 

Camden Town e 

resposta ás 

preguntas de 

comprensión. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

S 

 

 

 

LC 

L, S 

 

 

 

 

 

R 

LC 

 

T – Ss 

 

 

 

T – Ss 

IW 

PW 

 

 

 

 

T – Ss 

IW 

PW 

SB p. 85 

 

 

 

SB p. 85 

Video, OiP 

 

 

 

 

 

Vocabulary 

pres, OiP 

Reading 

prep, OiP; 

5’ 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

30’ 
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ampliar o 

vocabulario. 

 

 

 Presentación do 

vocabulario e 

categorización 

das palabras 

presentadas. 

Preparación da 

lectura, 

asociación de 

imaxes coa 

timeline e 

comprobación 

mediante a 

lectura/escoita. 

Segunda lectura, 

realización das 

actividades de 

comprensión e 

corrección. 

 

 

 Optional activity: 

adding clothing 

items 

 Optional activity: 

identifying 

clothing items 

 

 

 

CD / OiP 

SB pp. 86-

87, ex. 1-4 

WB p. 58 

 

TG p. T86 

TG p. T86 

 

OiP 

OiP 

WB pp. 

110,111 

TR Multi-

ROM 
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 Actividades 

adicionais / 

opcionais: 

Vocabulary 

practice 

Reading extension 

Vocabulary 

reference 

Vocabulary 

worksheets 

[2]  Interiorizar a 

forma e uso do 

pasado simple 

do verbo be e 

as formas there 

was/were.  

 Presentación 

gramatical das 

formas de pasado 

de be e 

localización no 

texto. Conclusión 

do cadro 

gramatical, 

realización de 

exercicios e 

corrección. 

Práctica oral en 

parellas. 

 Actividades 

adicionais / 

opcionais: 

Language 

CL 

AA 

SIEE 

 

LC 

S 

T – Ss 

IW, PW 

 

Grammar 

animation, 

OiP 

SB p. 87, ex 

5-10 

WB p. 57 

 

SB p. 95 

WB pp. 

108,109  

OiP 

TR Multi-

50’ 
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summary 

Grammar 

reference 

Grammar 

practice 

Grammar 

worksheets 

ROM 

[3]  Describir 

persoas e 

internalizar o 

vocabulario 

relacionado a 

physical 

appearance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Choiva de ideas e 

anticipación do 

tema. 

Presentación do 

vocabulario, 

lectura do texto e 

escolla do titular 

correcto. 

Descrición das 

persoas na imaxe 

cos adxectivos 

facilitados.  

 

 Actividades 

adicionais / 

opcionais: 

Vocabulary 

reference 

Vocabulary 

practice 

CL 

AA 

SIEE 

 

LC 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

T – Ss 

IW 

PW, GW 

 

 

 

 

 

 

 

 

T – Ss 

Vocabulary 

pres, OiP 

SB p. 88, ex. 

1-3; WB p. 

58 

 

 

WB pp. 

110,111 

OiP 

TR Multi-

ROM 

 

SB p. 88-89, 

ex. 4-6 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 



 
 100 

 Practicar a 

compresión oral 

 

Vocabulary 

worksheets 

 

 Audición de 

descricións e 

compleción da 

táboa. Práctica 

extensiva e 

corrección. 

IW 

PW 

CD / OiP  

[4]  Interiorizar a 

formación e uso 

do past simple 

dos verbos 

regulares. 

 

 

 Presentación 

gramatical e 

conclusión do 

cadro. 

Realización dos 

exercicios 

propostos e 

corrección. 

Práctica extensiva 

a partir da 

sección 

Language in 

action. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Language 

summary 

CL 

AA 

SIEE 

 

LC 

S, W 

 

T – Ss 

IW, PW 

 

Grammar 

animation, 

OiP 

SB p. 89, ex. 

7-10 

WB p 59 

 

SB p. 95 

WB p. 

108,109 

OiP 

TR Multi-

ROM 

50’ 
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Grammar 

reference 

Grammar 

practice 

Grammar 

worksheets  

[5]  Desenvolver a 

curiosidade e o 

espírito crítico: A 

trip to a Space 

Centre in the 

USA. 

 

 

 Comentario xeral 

sobre os 

astronautas e 

viaxes espaciais. 

Observación e 

comentario das 

imaxes. 

Asociación de 

palabras cos 

obxectos 

numerados na 

imaxe. Asociación 

das preguntas no 

recadro coas 

respostas 

correspondentes 

e comprobación 

mediante á 

escoita. 

Asociación das 

palabras 

destacadas no 

texto con seu 

significado. 

Lectura do texto e 

CL 

AA 

SIEE 

CMCT 

SC 

LC 

R, S 

 

 

T – Ss 

IW, PW 

 

 

 

 

 

SB pp. 90-

91, ex. 1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OiP 

OiP 

50’ 
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realización dos 

exercicios 

propostos. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Reading extension 

Vocabulary 

practice 

[6]  Discriminar os 
sons /ʊ/ e /u:/. 

 

 

 

 

 

 

 Preparar unha 

entrevista sobre 

o estilo de vestir. 

 Demostración e 

reprodución dos 

sons /ʊ/ e /u:/ 

Audición 

dalgunhas 

palabras e 

discriminación dos 

sons estudados. 

Práctica 

extensiva. 

 

 Actividades 

adicionais / 

opcionais: 

Speaking 

practice 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

L, S 

 

 

 

 

 

 

LC 

S 

T – Ss 

IW 

 

 

 

 

 

PW 

SB p. 91 ex. 

5,6 

CD / OiP 

SB p 134 

 

OiP 

 

SB p 91, ex. 

7,8 

15’ 

 

 

 

 

 

 

35’ 
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 Estudo e 

comprensión das 

preguntas e 

decisión de quen 

van entrevistar. 

Realización da 

entrevista en 

parellas e 

anotación de 

respostas. 

Elaboración dun 

poster contendo 

a entrevista 

realizada e 

presentación á 

clase. 

[7]  Comprender 

textos orais e 

escritos sobre 

temas 

científicos: 

Space travel; 

The Solar 

System. 

 Visualización do 

vídeo Space 

travel e 

realización das 

actividades 

propostas. 

Observación e 

conclusión do 

cadro Focus on 

Science e 

realización das 

actividades do 

parágrafo 

Curriculum extra: 

The Solar System 

CL 

AA 

SIEE 

CMCT 

SC 

CEC 

L, R  Video, OiP 

SB p. 91 

SB p. 129 

WB p. 60 

 

 

 

 

50’ 
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Realización da 

comprensión 

lectora do 

workbook e 

corrección. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Curriculum extra 

worksheet 

 

TR Multi-

ROM 

[8]  Practica a 

comprensión 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expresión oral con 

respecto a 

frecuencia con 

que van de 

compras, con 

quen van, etc. 

Observación 

atenta e 

interpretación da 

picture store a 

partir das 

preguntas 

formuladas. 

Conclusión do 

diálogo, escoita e 

comprobación. 

Realización das 

actividades de 

vocabulario 

propostas, 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

S, L 

LC 

 

 

 

 

 

 

 

 

T – Ss 

IW, GW 

 

IW 

 

IW 

 

 

 

 

SB pp. 92-

93, ex. 1-6 

CD / OiP 

 

 

 

 

 

 

 

Speaking 

25’ 
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 Practicar a 

expresión oral. 

 

atendendo á 

información do 

cadro Learn it! 

Conclusión dun 

segundo diálogo, 

escoita e 

comprobación de 

respostas. 

 

 Preparación 

dunha conversa 

nunha tenda de 

roupa. 

Interiorización do 

cadro Functional 

language con 

exprecións útiles. 

Elección dunha 

peza de roupa e 

práctica de 

diálogos en 

parellas. 

Visualización do 

episodio 7 de 

Riverpark mystery 

(‘At the 

restaurant’) e 

práctica oral. 

 

 Actividades 

LC 

S 

IW, PW 

prep, OiP 

SB 

p.93,ex.7-8 

Video, OiP 

Script, TR 

Multi-ROM 

 

 

OiP 

WB p. 110 

TR Multi-

ROM 

25’ 
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adicionais/opcion

ais: 

Dialogue practice 

vocabulary 

reference, 

functional 

language 

Communication 

pairwork 

[9]  Interiorizar a 

estrutura e 

linguaxe usado 

nun texto 

rememorando 

experiencias 

pasadas. 

 Lectura do texto 

modelo e escolla 

razoada do título 

máis adecuado. 

Localización de 

adxectivos no 

texto. 

Observación dos 

adxectivos 

destacados no 

texto e conclusión 

da regra con 

respecto á orde. 

Actividade 

práctica e 

corrección. 

Elaboración dun 

texto seguindo a 

guía de 

redacción e 

empregando a 

orde correcta dos 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

W 

LC 

T – Ss 

IW 

 

SB p. 94 

Writing 

prep, OiP 

WB p. 61 

 

 

 

 

 

OiP 

OiP 

50’ 
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adxectivos. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Language 

practice 

Writing extension 

[10]  Revisar os 

contidos 

traballados na 

unidade. 

 Lectura e 

comentario da 

sección 

Language 

Summary. 

Realización dos 

exercicios de 

revisión e 

corrección. 

Aclaración de 

dúbidas e 

preparación para 

o exame de final 

da unidade. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Game: Lucky 

CL 

AA 

SIEE 

AS T – Ss 

IW, PW 

CD / OiP 

SB p. 95 

SB p. 96 

WB pp. 62-

63 

VocApp 

 

OiP 

50’ 
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wheel 

[11]  Avaliar os 

coñecementos 

adquiridos na 

unidade. 

 Realización 

opcional dun dos 

test da unidade. 

CL AS IW TR Multi-

ROM 

Unit 7 Tests 

50’ 
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UNIT 8 – PEOPLE AND PLACES 

 

Sesión Obxectivos Actividades  

CCC 

Destrezas Interacción/Agrupamento Materiais Tempo 

aprox 

[1]  Familiarizarse 

cos contidos da 

unidade. 

 

 

 Presentar o 

vocabulario da 

unidade 

(people and 

places).  

 

 

 

 

 

 Practicar a 

comprensión 

lectora e 

 Exploración dos 

contidos da 

unidade, 

planificación dos 

obxectivos e 

comentario xeral 

sobre os unit 

contents. 

 

 Observación das 

fotos e contraste 

entre o pasado e o 

presente. 

Comentario 

persoal a partir das 

preguntas. 

Visualización do 

vídeo Dubai – past 

and present e 

resposta ás 

preguntas de 

comprensión. 

 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

S 

 

 

 

LC 

L, S 

 

 

 

 

R 

LC 

 

T – Ss 

 

 

 

T – Ss 

IW 

PW 

 

 

 

T – Ss 

IW 

PW 

 

SB p. 97 

 

 

 

SB p. 97 

Video, OiP 

 

 

 

 

Vocabulary 

pres, OiP 

CD / OiP 

SB p. 98 

5’ 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

30’ 
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ampliar o 

vocabulario. 

 

 Presentación do 

vocabulario e 

escolla dos lugares 

que aparecen nas 

imaxes. Lectura e 

escoita do texto e 

asociación de 

parágrafos cos 

títulos. Segunda 

lectura, realización 

das actividades de 

comprensión e 

corrección. 

 

 Optional activity: 

geographical 

features 

 

 Actividades 

adicionais / 

opcionais: 

Vocabulary 

practice 

Reading extension 

Vocabulary 

reference 

 WB p. 64 

 

TG p. T98 

 

OiP 

OiP 

WB pp. 

114,115 

TR Multi-

ROM 
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Vocabulary 

worksheets 

[2]  Interiorizar a 

forma e uso do 

past simple dos 

regular and 

irregular verbs.  

 Presentación 

gramatical das 

formas do pasado 

dos verbos 

regulares e 

irregulares. Estudo 

e conclusión do 

cadro gramatical, 

realización de 

exercicios e 

corrección. 

 Actividades 

adicionais / 

opcionais: 

Language 

summary 

Grammar 

CL 

AA 

SIEE 

LC 

 

T – Ss 

IW 

 

Grammar 

animation, 

OiP 

SB p. 99, ex 

5-9 

WB p. 65 

 

SB p. 107 

WB pp. 112, 

113  

OiP 

TR Multi-

ROM 

50’ 
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reference 

Grammar practice 

Grammar 

worksheets 

[3]  Interiorizar o 

vocabulario 

relacionado á 

tendas e 

comercios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Practicar a 

compresión oral 

 Choiva de ideas e 

anticipación do 

tema. Presentación 

do vocabulario e 

asociación de 

tendas cos artigos 

da imaxe. 

Elaboración de 

frases e 

corrección.  

 

 Optional activity: 

shops 

 

 Actividades 

adicionais / 

opcionais: 

Vocabulary 

reference 

Vocabulary 

practice 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

LC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

 

T – Ss 

IW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T – Ss 

IW 

Vocabulary 

pres, OiP 

SB p.100, 

ex.1 

WB p. 66, 

ex. 1-4 

TG T100 

 

WB pp. 114, 

115 

OiP 

TR Multi-

ROM 

 

Listening 

prep, OiP; 

CD / OiP 

SB p. 100, 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 
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 Interiorizar 

algúns false 

friends: only, 

alone, lonely. 

 

Vocabulary 

worksheets 

 

 Escoita dun 

programa 

radiofónico e 

conclusión do 

anuncio. Segunda 

lectura, realización 

das actividades de 

comprensión e 

corrección. 

 

 

 Lectura das frases 

e escolla da 

opción correcta. 

Comentario e 

tradución á lingua 

propia. 

Observación do 

cadro Learn it! e 

interiorización de 

significados. 

 

 Actividades 

 

 

 

LC 

 

 

 

T – Ss 

IW 

 

ex. 2-3 

 

SB p. 100, 

ex. 4-5 

WB p. 66, 

ex. 5 

 

 

OiP 

 

 

 

10’ 
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adicionais / 

opcionais: 

Vocabulary 

practice 

[4]  Interiorizar a 

formación de 

preguntas co 

past simple. 

 

 

 Presentación 

gramatical e 

conclusión do 

cadro. Realización 

dos exercicios 

propostos e 

corrección. 

Práctica extensiva 

a partir da sección 

Language in 

action. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Language 

summary 

Grammar 

reference 

Grammar practice 

Grammar 

worksheets  

CL 

AA 

SIEE 

 

LC 

S, W 

 

T – Ss 

IW, PW 

 

Grammar 

animation, 

OiP 

SB p. 101, 

ex. 6-12; WB 

p 67 

Writing 

prep, OiP 

SB p. 107 

WB p. 

112,113 

OiP 

TR Multi-

ROM 

50’ 

[5]  Desenvolver a  Comentario xeral CL LC T – Ss Reading 50’ 
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curiosidade e o 

espírito crítico: A 

town in the past. 

 

 

sobre os romanos e 

choiva de ideas 

sobre o que os 

alumnos saben 

deles e súa cultura. 

Preparación da 

lectura, lectura e 

escoita do texto e 

asociación de 

rótulos coas fotos. 

Resposta ás 

preguntas de 

comprensión e 

asociación das 

palabras 

destacadas no 

texto con seu 

significado. Estudo 

do cadro Learn it! 

e interiorización 

das siglas A.D. e 

B.C. e 

comparación coa 

lingua propia. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Reading extension 

Vocabulary 

AA 

SIEE 

CMCT 

SC 

CEC 

R, S 

 

 

IW, PW 

 

 

 

 

 

prep, OiP; 

CD / OiP 

SB pp. 102-

103, ex. 1-4 

 

 

 

 

 

 

OiP 

OiP 
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practice 

[6]  Preparar unha 

descrición 

dunha cidade 

romana. 

 

 

 Lectura dun texto 

sobre unha cidade 

romana en España 

e dedución de que 

cidade se trata. 

Visualización do 

vídeo Bath: A 

Roman Town e 

realización das 

actividades. 

Preparación do 

texto a partir do 

parágrafo 

Language in 

action e usando 

como modelo o 

texto anterior. 

Lectura do cadro 

Focus on History 

como actividade 

preparatoria da 

próxima sesión. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

LC 

L, W 

T – Ss 

IW 

 

Writing 

prep, OiP 

SB p. 103 

ex. 5,6 

Video, OiP 

 

50’ 

 

[7]  Ampliar 

coñecementos 

sobre historia: os 

romanos e os 

viquingos. 

 Comprobación de 

respostas do cadro 

Focus on na 

sección Curriculum 

extra: The Romans. 

Lectura do texto e 

resposta ás 

preguntas 

formuladas. 

Realización da 

comprensión 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

L, R  CD / OiP 

SB p. 130 

WB p. 68 

 

 

 

50’ 
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lectora do 

workbook sobre os 

viquingos e 

corrección. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Curriculum extra 

worksheet 

 

TR Multi-

ROM 

[8]  Interiorizar 

vocabulario 

usado para 

pedir e dar 

direccións. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observación 

atenta do mapa e 

determinación da 

veracidade das 

frases. Asociación 

das instrucións co 

diagrama 

correcto. Practica 

localizando lugares 

no mapa a partir 

das instrucións. 

Estudo dos false 

friends presentados 

no cadro Learn it! 

e tradución á 

lingua propia. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

LC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T – Ss 

IW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SB pp. 104-

105, ex. 1-4 

 

 

 

 

 

 

 

OiP 

 

20’ 
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 Practicar a 

comprensión e 

expresión oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificar e 

reproducir 

correctamente 

algúns 

consonant 

ais: 

Vocabulary 

practice 

 

 Preparación e 

escoita das 

instrucións e 

localización no 

mapa dos tres 

lugares 

mencionados e do 

destino final. 

Práctica oral a 

partir do cadro 

Functional 

language. 

Visualización do 

episodio 8 de 

Riverpark mystery 

(‘At the 

restaurant’) e 

práctica oral. 

 

 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

LC 

L, S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC 

S 

IW, PW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T – Ss 

IW 

CD / OiP 

Listening 

prep, OiP 

SB p. 105, 

ex. 5-6, 8-10 

Video, OiP 

Script, TR 

Multi-ROM 

 

OiP 

WB p. 114 

TR Multi-

ROM 

 

CD / OiP 

SB p.105, 

ex.7 

SB p. 134 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 
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clusters en 

posición inicial: 

sn-, st-, sp-, sw-. 

ais: 

Dialogue practice 

vocabulary 

reference, 

functional 

language 

Communication 

pairwork 

 

 Observación do 

cadro say it! 

Audición e 

repetición de 

exemplos. 

Exercicios 

prácticos. 

[9]  Elaborar un 

texto biográfico. 

 Lectura das fact 

files e resposta ás 

preguntas. Lectura 

do texto modelo e 

realización das 

actividades de 

comprensión. 

Énfase no uso de 

preposicións con 

exprecións 

temporais a partir 

do parágrafo Look 

at language. 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

W 

LC 

T – Ss 

IW 

 

Reading 

prep, OiP 

SB p. 106 

Writing 

prep, OiP 

WB p. 69 

 

 

50’ 
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Preparación da 

actividade de 

redacción e 

elaboración dun 

texto biográfico 

seguindo a guía de 

redacción e 

empregando 

exprecións 

temporais. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Language practice 

 

 

 

OiP 

[10]  Revisar os 

contidos 

traballados na 

unidade. 

 Lectura e 

comentario da 

sección Language 

Summary. 

Realización dos 

exercicios de 

revisión e 

corrección. 

Aclaración de 

dúbidas e 

preparación para 

o exame de final 

da unidade. 

 Actividades 

adicionais/opcion

CL 

AA 

SIEE 

 

AS T – Ss 

IW, PW 

CD / OiP 

SB p. 107 

SB p. 108 

WB pp. 70-

71 

VocApp 

OiP 

50’ 
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ais: 

Game: Make a 

path 
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UNIT 9 – LOOKING FORWARD 

 

Sesión Obxectivos Actividades  

CCC 

Destrezas Interacción/Agrupamento Materiais Tempo 

aprox 

[1]  Familiarizarse 

cos contidos da 

unidade. 

 

 

 Presentar o 

vocabulario da 

unidade 

(computers and 

technology).  

 

 

 

 

 

 

 Practicar a 

 Exploración dos 

contidos da 

unidade, 

planificación dos 

obxectivos e 

comentario xeral 

sobre os unit 

contents. 

 

 Observación do 

diagrama e as 

ilustracións e 

asociación coas 

palabras do 

cadro. Ampliación 

de dispositivos e 

clasificación 

segundo o uso 

que se faga deles 

(learning, 

communication, 

entertainment). 

Comentario 

persoal. 

Visualización do 

CL 

CD 

AA 

SIEE 

 

S 

 

 

 

LC 

L, S 

 

 

 

 

 

 

R 

LC 

T – Ss 

 

 

 

T – Ss 

IW 

PW 

 

 

 

 

 

T – Ss 

IW 

SB p. 109 

 

 

 

SB p. 109 

Video, OiP 

 

 

 

 

 

 

Vocabulary 

pres, OiP 

5’ 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

25’ 
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comprensión 

lectora e 

ampliar o 

vocabulario. 

 

vídeo technology 

e resposta ás 

preguntas de 

comprensión. 

 

 Presentación do 

vocabulario e 

actividade de 

personalización. 

Observación e 

comentario das 

imaxes. Lectura e 

escoita do texto e 

asociación de 

imaxes coas ideas 

do texto. Segunda 

lectura, realización 

das actividades 

de comprensión e 

corrección. 

 

 Actividades 

adicionais / 

opcionais: 

Reading extension 

Vocabulary 

practice 

 PW, GW 

 

 

SB p. 110-

111, ex. 1-4 

CD / OiP 

WB p. 72 

 

 

OiP 

OiP 

WB pp. 118, 

119 

TR Multi-

ROM 
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Vocabulary 

reference 

Vocabulary 

worksheets 

[2]  Interiorizar o uso 

de will / won’t 

para fazer 

previsións.  

 Localización de 

exemplos de will / 

won’t no texto e 

conclusión do 

cadro gramatical. 

Presentación 

gramatical, 

realización de 

exercicios e 

corrección. 

Práctica oral a 

partir dos temas 

presentados no 

parágrafo 

Language in 

action. 

 Actividades 

adicionais / 

opcionais: 

CL 

AA 

SIEE 

LC 

S 

T – Ss 

IW 

 

Grammar 

animation, 

OiP 

SB p. 111, 

ex. 5-8 

WB p. 73 

 

SB p. 119 

WB pp. 116, 

117 

OiP 

TR Multi-

ROM 

50’ 
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Language 

summary 

Grammar 

reference 

Grammar practice 

Grammar 

worksheets 

[3]  Ampliar e 

interiorizar o 

vocabulario 

presentado 

(films). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expresión persoal 

a fin de anticipar 

o tema. 

Presentación do 

vocabulario, 

observación das 

imaxes e 

asociación do tipo 

de película co 

poster. Realización 

de exercicios e 

corrección. 

Debate oral a 

partir das 

preguntas 

formuladas. 

 

 Actividades 

adicionais / 

opcionais: 

CL 

AA 

SIEE 

 

LC 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

T – Ss 

IW 

PW, GW 

 

 

 

 

 

 

 

 

T – Ss 

Vocabulary 

pres, OiP 

SB p. 112, 

ex. 1-3 

WB p. 74 

 

WB pp. 118, 

119 

OiP 

TR Multi-

ROM 

 

SB p. 112, 

ex. 3-5 

25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25’ 
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 Practicar a 

compresión oral 

 

Vocabulary 

reference 

Vocabulary 

practice 

Vocabulary 

worksheets 

 

 Escoita dunha 

entrevista e 

identificación do 

tipo de película en 

que aparece a 

persoa 

entrevistada. 

Segunda 

audición, resposta 

ás preguntas 

formuladas e 

corrección. 

Asociación de 

palabras con seu 

significado. 

 

 Actividades 

adicionais / 

opcionais: 

IW 

PW 

CD / OiP 

 

 

 

 

OiP 
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Vocabulary 

practice 

[4]  Interiorizar o uso 

de be going to 

para expresar 

plans futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Practicar o son / 

ks /. 

 

 Presentación 

gramatical e 

conclusión do 

cadro, realización 

de exercicios e 

corrección. 

Práctica oral e 

escrita. 

 

 

 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Language 

summary 

Grammar 

reference 

Grammar practice 

Grammar 

worksheets  

CL 

AA 

SIEE 

LC 

S, W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L, S 

 

T – Ss 

IW, PW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T – Ss 

IW 

Grammar 

animation, 

OiP 

SB p. 113, 

ex. 6-8, 

10,11 

Writing 

prep, OiP 

WB p 75 

 

SB p. 119 

WB p.116, 

117 

OiP 

TR Multi-

ROM 

 

CD / OiP 

SB p.113, 

ex.9 

40’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 
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 Escoita de 

palabras do cadro 

say it! que 

conteñen o son / 

ks / e repetición 

intentando as 

reproducir 

correctamente. 

SB p. 134 

[5]  Desenvolver a 

curiosidade e o 

espírito crítico: 

Celebrating 

culture in 

Scotland. 

 

 

 

 

 

 Comentario xeral 

sobre a cidade de 

Edinburgh. 

Observación do 

titulo e descrición 

das imaxes en 

parellas. Escoita e 

lectura do texto 

sobre os festivais 

celebrados en 

Edinburgh e 

realización dos 

exercicios 

propostos. 

Atención aos false 

friends 

presentados no 

cadro Learn it! 

(story – history). 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

LC 

R, S 

 

 

T – Ss 

IW, PW 

 

 

 

 

 

SB pp. 114-

115, ex. 1-4 

 

 

 

 

 

 

 

OiP 

OiP 

50’ 
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ais: 

Reading extension 

Vocabulary 

practice 

  Escribir sobre 

noso libro 

favorito. 

 

 

 

 

 

 Ampliar 

coñecementos 

sobre The 

Edinburgh 

Festival. 

 Comentario sobre 

as preguntas, 

resposta individual 

e debate sobre as 

respostas en 

grupos. Lectura do 

texto de Elliot 

como modelo de 

redacción e 

preparación da 

actividade de 

redacción. 

Elaboración 

individual e 

presentación. 

 

 Visualización dun 

video sobre The 

Edingurgh Festival 

e realización das 

actividades 

propostas. 

Atención ao 

cadro Focus on 

Literature como 

actividade previa 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

LC 

W 

 

 

 

 

LC 

L 

T – Ss 

GW, IW 

 

 

 

 

T – Ss 

IW 

SB p. 115, 

ex. 5, 6 

Writing 

prep, OiP 

 

 

Video, OiP 
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á próxima sesión. 

[6]  Comprender o 

significado de 

algúns poemas. 

 

 

 Comprobación de 

respostas do 

cadro Focus on. 

Escoita, lectura e 

comentario dos 

poemas de R. L. 

Stevenson 

presentados na 

sección 

Curriculum extra: 

Poetry. Resposta 

ás preguntas de 

comprensión. 

Realización da 

comprensión 

lectora do 

workbook.  

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Curriculum extra 

worksheet 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

CEC 

LC 

R, L 

 

T – Ss 

IW 

 

CD / OiP 

SB p. 115 

SB p. 131 

WB p. 76 

 

 

 

 

TR Multi-

ROM 

50’ 

[7]  Practica a 

comprensión 

oral. 

 Expresión oral con 

respecto ás 

actividades de fin 

CL 

AA 

S, L 

LC 

T – Ss 

IW, GW 

SB p.116, 

ex. 1-5 

20’ 
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 Practicar 

modelos de 

entonación: 

intonation in 

questions. 

 

 

 

 Practicar a 

expresión oral: 

making 

de semana que 

realizan. Lectura 

atenta da 

invitación. Escoita 

das conversas e 

anotacións sobre 

quen participará á 

festa ou non e o 

por que. Segunda 

audición e 

resposta ás 

preguntas. 

Presentación 

gramatical sobre o 

uso do present 

continuous para 

falar de plans 

futuros. Escoita do 

final da historia, 

resposta e 

corrección. 

 

 Escoita das 

preguntas do 

cadro say it! e 

repetición 

intentando as 

reproducir coa 

entonación 

correcta segundo 

o tipo de 

pregunta. 

SIEE 

SC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

L, S 

 

 

 

 

LC 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

T – Ss 

IW, PW 

 

 

 

IW, PW 

CD / OiP 

Grammar 

animation, 

OiP 

 

 

 

 

 

CD / OiP 

SB p 134 

SB p. 116-

117 ex. 6, 7 

 

Speaking 

prep, OiP 

SB 

p.117,ex.8-

10; Video, 

OiP 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

20’ 
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arrangements. 

 

Intercambio oral. 

 

 Preparación 

dunha conversa 

sobre plans futuros 

a partir das ideas 

dadas ou propias 

e das exprecións 

do cadro 

Functional 

language. 

Visualización do 

episodio 9 de 

Riverpark mystery 

(‘The film 

competition results 

day’) e práctica 

oral. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

vocabulary 

reference, 

functional 

language 

Dialogue practice 

Script, TR 

Multi-ROM 

 

WB p. 118 

OiP 

TR Multi-

ROM 
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Communication 

pairwork 

[8]  Interiorizar 

exprecións para 

expresar 

opinións e 

elaborar un 

opinion essay. 

 Lectura atenta do 

texto modelo e 

determinación dos 

temas non 

mencionados. 

Observación das 

exprecións para 

introducir a 

expresión de 

opinións 

destacadas no 

texto, actividade 

práctica para 

consolidar seu uso. 

Preparación da 

actividade de 

redacción. 

Elaboración dun 

opinion essay 

seguindo a guía 

de redacción e 

empregando as 

exprecións 

aprendidas. 

 

 Actividades 

adicionais / 

opcionais: 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

W 

LC 

T – Ss 

IW 

 

SB p. 118 

Writing 

prep, OiP 

WB p. 77 

 

 

 

 

 

 

OiP 

50’ 
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Language 

practice 

[9]  Realizar un 

speaking 
project: ‘My 

time capsule’. 

 

 

 Lectura atenta e 

comentario do 

texto introdutorio. 

Decisión das 

cousas a incluír na 

cápsula, 

elaboración de 

notas e 

preparación da 

presentación. 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

LC 

AS 

GW 

 

SB pp. 120-

121 

VocApp 

50’ 

[10]  Realizar un 

speaking 
project: ‘My 

time capsule’. 

 

 

 Presentación da 

time capsule ao 

resto da clase. 

Avaliación dos 

proxectos 

presentados a 

partir das 

preguntas da task 

6. 

 LC 

AS 

GW 

 

SB pp. 120-

121 

VocApp 

50’ 

[11]  Revisar os 

contidos 

traballados na 

unidade. 

 Lectura e 

comentario da 

sección Language 

Summary. 

Realización dos 

exercicios de 

revisión e 

corrección. 

Aclaración de 

dúbidas e 

preparación para 

o exame de final 

CL 

AA 

SIEE 

AS T – Ss 

IW, PW 

CD / OiP 

SB p. 119 

SB p. 122 

WB pp. 78-

79 

 

VocApp 

50’ 

 

 



 
 135 

da unidade. 

 

 Actividades 

adicionais/opcion

ais: 

Game: Walk the 

Plank 

OiP 

[12]  Avaliar os 

coñecementos 

adquiridos na 

unidade. 

 Realización 

opcional dun dos 

test da unidade. 

CL AS IW CD / OiP 

TR Multi-

ROM 

Unit 9 Tests 

50’ 

[13]  Avaliar os 

coñecementos 

adquiridos ao 

longo do 

trimestre. 

 Realización 

opcional dun dos 

test de final de 

trimestre. 

CL AS IW CD / OiP 

TR Multi-

ROM 

End-of-term 

3 Tests 

50’ 

[14]  Avaliar os 

coñecementos 

adquiridos ao 

largo do curso. 

 Realización 

opcional dun dos 

test de final de 

curso. 

CL AS IW CD / OiP 

TR Multi-

ROM 

End-of-year 

Tests 

50’ 

 

 



 
 136 

 

  

 

 5.2. GRAO MINIMO DE CONSECUCION PARA SUPERAR A MATERIA 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición   (1-4) Adquirido  (5-6) Avanzado (7-8) Excelente (9-10) 

PLEB1.1. Non comprende frases 

e expresións habituais 

relacionadas con necesidades 

inmediatas e temas cos que se 

estea moi familiarizado/a, 

sempre que se fale de xeito 

pausado e ben articulado.  

PLEB1.1. Comprende frases e 

expresións habituais 

relacionadas con necesidades 

inmediatas e temas cos que se 

estea moi familiarizado/a, 

sempre que se fale de xeito 

pausado e ben articulado.  

PLEB1.1. Comprende sen 

dificultade frases e expresións 

habituais relacionadas con 

necesidades inmediatas e 

temas cos que se estea moi 

familiarizado/a, sempre que se 

fale de maneira pausada e 

ben articulada.  

PLEB1.1. Comprende sempre 

adecuadamente frases e 

expresións habituais 

relacionadas con necesidades 

inmediatas e temas cos que se 

estea moi familiarizado/a, 

sempre que se fale de maneira 

pausada e ben articulada.  

PLEB1.2. Non capta os puntos 

principais e os detalles 

salientables de instrucións, 

preguntas, explicacións, 

diálogos e outras mensaxes 

orais sinxelas articuladas con 

claridade e pausadamente, 

relacionadas coas actividades 

de aula e con áreas de 

prioridade inmediata.  

PLEB1.2. Capta os puntos 

principais e os detalles 

salientables de instrucións, 

preguntas, explicacións, 

diálogos e outras mensaxes 

orais sinxelas articuladas con 

claridade e pausadamente, 

relacionadas coas actividades 

de aula e con áreas de 

prioridade inmediata.  

PLEB1.2. Capta sen dificultade 

os puntos principais e os 

detalles relevantes de 

instrucións, preguntas, 

explicacións, diálogos e outras 

mensaxes orais sinxelas 

articuladas con claridade e 

pausadamente, relacionadas 

coas actividades de aula e 

con áreas de prioridade 

inmediata.  

PLEB1.2. Capta sempre 

adecuadamente os puntos 

principais e os detalles 

relevantes de instrucións, 

preguntas, explicacións, 

diálogos e outros mensaxes orais 

sinxelos articulados con 

claridade e pausadamente, 

relacionadas coas actividades 

de aula e con áreas de 

prioridade inmediata.  

PLEB1.3. Non distingue, co 

apoio da imaxe, as ideas 

principais e información 

relevante en presentacións 

PLEB1.3. Distingue, co apoio da 

imaxe, as ideas principais e 

información relevante en 

presentacións moi básicas 

PLEB1.3. Distingue sen 

dificultade, co apoio da 

imaxe, as ideas principais e 

información relevante en 

PLEB1.3. Distingue sempre 

adecuadamente, co apoio da 

imaxe, as ideas principais e 

información relevante en 
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moi básicas sobre temas 

educativos, que estea a 

aprender ou do seu interese 

(por exemplo, sobre un tema 

curricular como os 

contaminantes, a clasificación 

dos seres vivos, etc.), sempre 

que poida escoitalas máis 

dunha vez. 

sobre temas educativos, que 

estea a aprender ou do seu 

interese (por exemplo, sobre un 

tema curricular como os 

contaminantes, a clasificación 

dos seres vivos, etc.), sempre 

que poida escoitalas máis 

dunha vez..  

presentacións moi básicas 

sobre temas educativos, que 

estea aprendendo ou do seu 

interese (por exemplo, sobre un 

tema curricular como os 

contaminantes, a clasificación 

dos seres vivos, etc.), sempre 

que poida escoitalas máis 

dunha vez..  

presentacións moi básicas sobre 

temas educativos, que estea 

aprendendo o do seu interese 

(por exemplo, sobre un tema 

curricular como os 

contaminantes, a clasificación 

dos seres vivos, etc.), sempre 

que poida escoitalas máis 

dunha vez. 

PLEB1.4. Non identifica o 

sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversa 

informal entre duas persoas 

que ten lugar na súa presenza, 

ou procedente dunha 

gravación pedagóxica cando 

o tema lle resulta coñecido e o 

discurso estea articulado con 

claridade, a velocidade baixa.  

PLEB1.4. Identifica o sentido 

xeral e os puntos principais 

dunha conversa informal entre 

duas persoas que ten lugar na 

súa presenza, ou procedente 

dunha gravación pedagóxica 

cando o tema lle resulta 

coñecido e o discurso estea 

articulado con claridade, a 

velocidade baixa.  

PLEB1.4. Identifica sen 

dificultade o sentido xeral e os 

puntos principais dunha 

conversación informal entre 

dúas persoas que ten lugar na 

súa presencia, ou procedente 

dunha grabación pedagóxica 

cando o tema lle resulta 

coñecido e o discurso estea 

articulado con claridade, a 

velocidade baixa.  

PLEB1.4. Identifica sempre 

adecuadamente o sentido 

general e os puntos principais 

dunha conversación informal 

entre dúas persoas que ten 

lugar na súa presencia, o 

procedente dunha gravación 

pedagóxica cando o tema lle 

resulta coñecido e o discurso 

estea articulado con claridad, a 

velocidade baixa.  

PLEB1.5. Non comprende, 

nunha conversa informal na 

que participa, descricións, 

narracións, peticións de 

información, a expresión da 

vontade, a certeza e os 

desexos sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, 

cando se lle fala con 

claridade, amodo e 

directamente, e se a persoa 

interlocutora está disposto a 

repetir ou a reformular o dito.  

PLEB1.5. Comprende, nunha 

conversa informal na que 

participa, descricións, 

narracións, peticións de 

información, a expresión da 

vontade, a certeza e os 

desexos sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, 

cando se lle fala con 

claridade, amodo e 

directamente, e se a persoa 

interlocutora está disposto a 

repetir ou a reformular o dito.  

PLEB1.5. Comprende sen 

dificultade, nunha 

conversación informal na que 

participa, descricións, 

narracións, peticións de 

información, a expresión da 

vontade, a certidume e os 

desexos sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, 

cando se lle fala con 

claridade, amodo e 

directamente, e se a persoa 

interlocutora está disposta a 

PLEB1.5. Comprende sempre 

adecuadamente, nunha 

conversación informal na que 

participa, descricións, 

narracións, peticións de 

información, a expresión da 

vontade, a certeza e os deseos 

sobre asuntos prácticos da vida 

diaria e sobre temas do seu 

interese, cando se lle fala con 

claridade, amodo e 

directamente, e se a persoa 

interlocutora está disposta a 

repetir ou a reformular o dito.  
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repetir ou a reformular o dito.  

PLEB1.6. Non identifica a 

información esencial do tema 

e da situación de 

comunicación de gravacións 

auténticas ou pedagóxicas 

sinxelas, sobre asuntos cotiáns 

ou do seu interese, articuladas 

pausadamente e con 

claridade, e cando as imaxes 

axuden á comprensión e se 

poida escoitar máis dunha vez.  

PLEB1.6. Identifica a 

información esencial do tema 

e da situación de 

comunicación de gravacións 

auténticas ou pedagóxicas 

sinxelas, sobre asuntos cotiáns 

ou do seu interese, articuladas 

pausadamente e con 

claridade, e cando as imaxes 

axuden á comprensión e se 

poida escoitar máis dunha vez.  

PLEB1.6. Identifica sen 

dificultade a información 

esencial do tema e da 

situación de comunicación de 

gravacións auténticas ou 

pedagóxicas sinxelas, sobre 

asuntos cotiáns ou do seu 

interese, articuladas 

pausadamente e con 

claridade, e cando as imaxes 

axuden á comprensión e se 

poida escoitar máis dunha vez.  

PLEB1.6. Identifica sempre 

adecuadamente a información 

esencial do tema e da situación 

de comunicación de gravacións 

auténticas ou pedagóxicas 

sinxelas, sobre asuntos cotiáns 

do seu interese, articuladas 

pausadamente e con claridade, 

e cando as imaxes axuden á 

comprensión e se poida escoitar 

máis dunha vez.  

Bloque 2. Produción de textos orais 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB2.1. Na maioría das 

actividades da aula non 

mostra unha actitude positiva 

polo uso da lingua estranxeira 

nas diferentes situacións 

comunicativas, esforzándose 

por utilizalaaínda que, ás 

veces, teña que recurrir a 

outras linguas para pedir 

axuda ou aclaracións.  

PLEB2.1. Na maioría das 

actividades de aula amosa 

unha actitude positiva polo uso 

da lingua estranxeira nas 

diferentes situacións 

comunicativas, esforzándose 

por utilizala aínda que, ás 

veces, teña que recorrer a 

outras linguas para pedir 

axuda ou aclaracións.  

PLEB2.1. Na maioría das 

actividades de aula mostra 

unha actitude moi positiva 

polo uso da lingua estranxeira 

nas diferentes situacións 

comunicativas, esforzándose 

por utilizara aínda que, ás 

veces, teña que recurrir a 

outras linguas para pedir 

axuda ou aclaracións.  

PLEB2.1. Na maioría das 

actividades de aula mostra 

sempre adecuadamente unha 

actitud positiva polo uso da 

lingua estranxeira nas diferentes 

situacións comunicativas, 

esforzándose por utilizala aínda 

que, ás veces, teña que recurrir 

a outras linguas para pedir 

axuda ou aclaracións.  

PLEB2.2. Con moita dificultade 

fai presentacións moi breves e 

ensaiadas comprensibles e 

con apoio visual de distintos 

soportes multimedia que lle 

permitan ilustralas con imaxes 

PLEB2.2. Fai presentacións moi 

breves e ensaiadas 

comprensibles e con apoio 

visual de distintos soportes 

multimedia que lle permitan 

ilustralas con imaxes e seguir un 

PLEB2.2. Fai sen dificultade 

presentacións moi breves e 

ensaiadas comprensibles e 

con apoio visual de distintos 

soportes multimedia que lle 

permitan ilustralas con imaxes 

PLEB2.2.  Fai sempre 

adecuadamente presentacións 

moi breves e ensaiadas 

comprensibles e con apoio 

visual de distintos soportes 

multimedia que lle permitan 
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e seguir un guión sobre 

aspectos concretos e sinxelos 

de temas do seu interese ou 

relacionados cos seus estudos, 

e responde a preguntas breves 

e moi sinxelas dos oíntes sobre 

o contido das súas 

presentacións.  

guión sobre aspectos 

concretos e sinxelos de temas 

do seu interese ou 

relacionados cos seus estudos, 

e responde a preguntas breves 

e moi sinxelas dos oíntes sobre 

o contido das súas 

presentacións.  

e seguir un guión sobre 

aspectos concretos e sinxelos 

de temas do seu interese ou 

relacionados cos seus estudos, 

e responde a preguntas breves 

e moi sinxelas dos oíntes sobre 

o contido das súas 

presentacións.  

ilustralas con imaxes e seguir un 

guión sobre aspectos concretos 

e sinxelos de temas do seu 

interese ou relacionados cos 

seus estudos, e responde a 

preguntas breves e moi sinxelas 

dos oíntes sobre o contido das 

súas presentacións.  

PLEB2.3. Desenvólvese con 

moita dificultade en xestións e 

transaccións cotiás básicas, e 

ofrece e obtén información 

básica en situacións habituais 

e concretas propias de viaxes, 

aloxamento, transporte, 

compras e lecer, seguindo 

normas de cortesía básicas 

(saúdo e tratamento). 

PLEB2.3. Desenvólvese sen 

dificultade evidente en 

xestións e transaccións cotiás 

básicas, e ofrece e obtén 

información básica en 

situacións habituais e 

concretas propias de viaxes, 

aloxamento, transporte, 

compras e lecer, seguindo 

normas de cortesía básicas 

(saúdo e tratamento). 

PLEB2.3. Desenvólvese sen 

dificultade en xestións e 

transaccións cotiás básicas, e 

ofrece e obtén información 

básica en situacións habituais 

e concretas propias de viaxes, 

aloxamento, transporte, 

compras e lecer, seguindo 

normas de cortesía básicas 

(saúdo e tratamento). 

PLEB2.3. Desenvólvese sempre 

adecuadamente e sen 

dificultade en xestións e 

transaccións cotidianas básicas, 

e ofrece e obtén información 

básica en situacións habituais e 

concretas propias de viaxes, 

aloxamento, transporte, 

compras e lecer, seguindo 

normas de cortesía básicas 

(saúdo e tratamento). 

PLEB2.4. Non establece 

contacto social en función da 

situación de comunicación, 

real ou simulada, e reformula 

ou rectifica se non se lle 

comprende, e pide aclaración 

se non entende algo.  

PLEB2.4. Establece contacto 

social en función da situación 

de comunicación, real ou 

simulada, e reformula ou 

rectifica se non se lle 

comprende, e pide aclaración 

se non entende algo.  

PLEB2.4. Establece contacto 

social sen dificultade en 

función da situación de 

comunicación, real ou 

simulada, e reformula ou 

rectifica se non se lle 

comprende, e pide aclaración 

se non entende algo.  

PLEB2.4. Establece sempre 

adecuadamente contacto 

social en función da situación 

de comunicación, real ou 

simulada, e reformula ou 

rectifica se non se lle 

comprende, e pide aclaración 

se non entende algo.  

PLEB2.5. Participa con moita 

dificultade en conversas 

informais cara a cara, cunha 

pronuncia comprensible, 

empregando as convencións 

propias do proceso 

comunicativo, nas que 

PLEB2.5. Participa en conversas 

informais cara a cara, cunha 

pronuncia comprensible, 

empregando as convencións 

propias do proceso 

comunicativo, nas que 

establece contacto social, 

PLEB2.5. Participa sen 

dificultade en conversacións 

informais cara a cara, cunha 

pronunciación comprensible, 

empregando as convencións 

propias do proceso 

comunicativo, nas que 

PLEB2.5. Participa sempre 

adecuadamente en 

conversacións informais cara a 

cara, cunha pronunciación 

comprensible, empleando as 

convencións propias do proceso 

comunicativo, nas que 
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establece contacto social, 

intercambia información 

básica e expresa opinións, fai 

invitacións e ofrecementos 

sinxelos, pide e ofrece cousas, 

pide e dá indicacións ou 

instrucións sinxelas e básicas, 

ou se manifesta sobre os pasos 

que hai que seguir para 

realizar unha actividade 

conxunta.  

intercambia información 

básica e expresa opinións, fai 

invitacións e ofrecementos 

sinxelos, pide e ofrece cousas, 

pide e dá indicacións ou 

instrucións sinxelas e básicas, 

ou se manifesta sobre os pasos 

que hai que seguir para 

realizar unha actividade 

conxunta.  

establece contacto social, 

intercambia información 

básica e expresa opinións, fai 

invitacións e ofrecementos 

sinxelos, pide e ofrece cousas, 

pide e dá indicacións ou 

instrucións sinxelas e básicas, 

ou se manifesta sobre os pasos 

que hai que seguir para 

realizar unha actividade 

conxunta.  

establece contacto social, 

intercambia información básica 

e expresa opinións, fai 

invitacións e ofrecementos 

sinxelos, pide e ofrece cousas, 

pide e dá indicacións ou 

instrucións sinxelas e básicas, ou 

se manifesta sobre os pasos que 

hai que seguir para realizar unha 

actividade conxunta. 

PLEB2.6. Non colabora coas 

demais persoas na interacción, 

verificando a comprensión 

propia e a das demais persoas 

mediante estratexias de 

compensación lingüísticas e 

non verbais, e cooperando 

activamente na realización 

das tarefas de comunicación, 

e manifesta interese e 

respecto polas achegas dos 

seus compañeiros e das súas 

compañeiras.  

PLEB2.6. Colabora coas demais 

persoas na interacción, 

verificando a comprensión 

propia e a das demais persoas 

mediante estratexias de 

compensación lingüísticas e 

non verbais, e cooperando 

activamente na realización 

das tarefas de comunicación, 

e manifesta interese e respecto 

polas achegas dos seus 

compañeiros e das súas 

compañeiras.  

PLEB2.6. Colabora sen 

dificultade coas demais 

persoas na interacción, 

verificando a comprensión 

propia e a das demais persoas 

mediante estratexias de 

compensación lingüísticas e 

non verbais, e cooperando 

activamente na realización 

das tarefas de comunicación, 

e manifesta interese e respecto 

polas achegas dos seus 

compañeiros e das súas 

compañeiras.  

PLEB2.6. Colabora sempre 

adecuadamente coas demais 

persoas na interacción, 

verificando a comprensión 

propia e a das demais persoas 

mediante estratexias de 

compensación lingüísticas e non 

verbais, e cooperando 

activamente na realización das 

tarefas de comunicación, e 

manifesta interese e respecto 

polas achegas dos seus 

compañeiros e das súas 

compañeiras.  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB3.1. Non comprende, con 

axuda da imaxe, instrucións 

sinxelas e básicas de 

funcionamento e manexo de 

PLEB3.1. Comprende, con 

axuda da imaxe, instrucións 

sinxelas e básicas de 

funcionamento e manexo de 

PLEB3.1. Comprende sen 

dificultade, con axuda da 

imaxe, instrucións sinxelas e 

básicas de funcionamiento e 

PLEB3.1. Comprende sempre 

adecuadamente, con axuda 

da imaxe, instrucións sinxelas e 

básicas de funcionamiento e 
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aparellos electrónicos ou de 

máquinas de uso común e 

coñecidos, e segue instrucións 

básicas e predicibles para a 

realización de actividades e 

normas de seguridade (por 

exemplo, nun centro docente, 

un lugar público ou unha zona 

de lecer). 

aparellos electrónicos ou de 

máquinas de uso común e 

coñecidos, e segue instrucións 

básicas e predicibles para a 

realización de actividades e 

normas de seguridade (por 

exemplo, nun centro docente, 

un lugar público ou unha zona 

de lecer). 

manexo de aparatos 

electrónicos ou de máquinas 

de uso común e coñecidos, e 

segue instrucións básicas e 

predicibles para a realización 

de actividades e normas de 

seguridade (por exemplo, nun 

centro docente, un lugar 

público ou unha zona de 

lecer). 

manexo de aparatos 

electrónicos ou de máquinas de 

uso común e coñecidos, e 

segue instrucións básicas e 

predicibles para a realización de 

actividades e normas de 

seguridade (por exemplo, nun 

centro docente, un lugar 

público ou unha zona de lecer). 

PLEB3.2. Non entende 

información específica 

esencial en páxinas web e 

outros materiais de referencia 

ou consulta de carácter 

pedagóxico claramente 

estruturados e nun rexistro 

estándar e con imaxes 

ilustrativas redundantes sobre 

temas relativos a materias 

educativas ou do seu interese 

(por exemplo, sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, unha cidade, un 

deporte ou o ambiente), 

sempre que poida reler as 

seccións difíciles.  

PLEB3.2. Entende información 

específica esencial en páxinas 

web e outros materiais de 

referencia ou consulta de 

carácter pedagóxico 

claramente estruturados e nun 

rexistro estándar e con imaxes 

ilustrativas redundantes sobre 

temas relativos a materias 

educativas ou do seu interese 

(por exemplo, sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, unha cidade, un 

deporte ou o ambiente), 

sempre que poida reler as 

seccións difíciles.  

PLEB3.2. Entende sen 

dificultade información 

específica esencial en páxinas 

web e outros materiais de 

referencia ou consulta de 

carácter pedagóxico 

claramente estruturados e nun 

rexistro estándar e con imaxes 

ilustrativas redundantes sobre 

temas relativos a materias 

educativas ou do seu interese 

(por exemplo, sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, unha cidade, un 

deporte ou o ambiente), 

sempre que poida reler as 

seccións difíciles.  

PLEB3.2. Entende sempre 

adecuadamente información 

específica esencial en páxinas 

web e outros materiais de 

referencia ou consulta de 

carácter pedagóxico 

claramente estruturados e nun 

rexistro estándar e con 

imaxesilustrativas redundantes 

sobre temas relativos a materias 

educativas ou do seu interese 

(por exemplo, sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, unha cidade, un 

deporte ou o ambiente), sempre 

que poida reler as seccións 

difíciles.  

PLEB3.3. Non entende os 

puntos principais de anuncios 

e material publicitario de 

publicacións propias da súa 

idade ou de internet, 

formulados de xeito simple e 

claro, e relacionados con 

PLEB3.3. Entende os puntos 

principais de anuncios e 

material publicitario de 

publicacións propias da súa 

idade ou de internet, 

formulados de xeito simple e 

claro, e relacionados con 

PLEB3.3. Entende sen 

dificultade os puntos principais 

de anuncios e material 

publicitario de publicacións 

propias da súa idade ou de 

internet, formulados de 

maneira simple e clara, e 

PLEB3.3. Entende sempre 

adecuadamente os puntos 

principais de anuncios e 

material publicitario de 

publicacións propias da súa 

idade ou de internet, formulados 

de maneira simple e clara, e 
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asuntos do seu interese, nos 

ámbitos persoal e educativo.  

asuntos do seu interese, nos 

ámbitos persoal e educativo.  

relacionados con asuntos do 

seu interese, nos ámbitos 

persoal e educativo.  

relacionados con asuntos do 

seu interese, nos ámbitos persoal 

e educativo.  

PLEB3.4. Non atopa a 

información que necesita para 

a realización dunha tarefa en 

narracións breves moi sinxelas 

en lingua estándar, e en guías 

de lecer, dicionarios, 

catálogos, etc.  

PLEB3.4. Atopa a información 

que necesita para a 

realización dunha tarefa en 

narracións breves moi sinxelas 

en lingua estándar, e en guías 

de lecer, dicionarios, 

catálogos, etc.  

PLEB3.4. Encontra sen 

dificultade a información que 

necesita para a realización 

dunha tarefa en narracións 

breves moi sinxelas en lingua 

estándar, e en guías de lecer, 

dicionarios, catálogos, etc.  

PLEB3.4. Encontra sempre 

adecuadamente a información 

que necesita para a realización 

dunha tarefa en narracións 

breves moi sinxelas en lingua 

estándar, e en guías de lecer, 

dicionarios, catálogos, etc.  

PLEB3.5. Non entende 

información básica (lugar, 

prezo, horarios, datos ou 

preguntas relativas á 

información persoal, etc.) de 

correspondencia formal na 

que se informa sobre asuntos 

do seu interese. 

PLEB3.5. Entende información 

básica (lugar, prezo, horarios, 

datos ou preguntas relativas á 

información persoal, etc.) de 

correspondencia formal na 

que se informa sobre asuntos 

do seu interese. 

PLEB3.5. Entende sen 

dificultade información básica 

(lugar, prezo, horarios, datos ou 

preguntas relativas á 

información persoaal, etc.) de 

correspondencia formal na 

que se informa sobre asuntos 

do seu interese. 

PLEB3.5. Entende sempre 

adecuadamente información 

básica (lugar, prezo, horarios, 

datos ou preguntas relativas á 

información persoaal, etc.) de 

correspondencia formal na que 

se informa sobre asuntos do seu 

interese. 

PLEB3.6. Non comprende con 

fluidez textos adaptados (por 

exemplo, en lecturas para a 

xente nova) de historias de 

ficción.  

PLEB3.6. Comprende con 

fluidez textos adaptados (por 

exemplo, en lecturas para a 

xente nova) de historias de 

ficción.  

PLEB3.6. Comprende sen 

dificultade con fluidez textos 

adaptados (por exemplo, en 

lecturas para a xuventude) de 

historias de ficción.  

PLEB3.6. Comprende sempre 

adecuadamente con fluidez 

textos adaptados (por exemplo, 

en lecturas para a xuventude) 

de historias de ficción.  

Bloque 4. Produción de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB4.1. Non escribe notas e 

mensaxes (por exemplo, posts 

e chats en redes sociais), en 

situacións reais ou simuladas, 

nas que dá e solicita breve 

información sobre citas, 

PLEB4.1. Escribe notas e 

mensaxes (por exemplo, posts 

e chats en redes sociais), en 

situacións reais ou simuladas, 

nas que dá e solicita breve 

información sobre citas, 

PLEB4.1. Escribe sen dificultade 

notas e mensaxes (por 

exemplo, posts e chats en 

redes sociais), en situacións 

reais ou simuladas, nas que dá 

e solicita breve información 

PLEB4.1. Escribe sempre 

adecuadamente notas e 

mensaxes (por exemplo, posts e 

chats en redes sociais), en 

situacións reais ou simuladas, 

nas que dá e solicita breve 
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preferencias e sentimentos, 

relacionadas con actividades 

e situacións da vida cotiá e do 

seu interese.  

preferencias e sentimentos, 

relacionadas con actividades 

e situacións da vida cotiá e do 

seu interese.  

sobre citas, preferencias e 

sentimentos, relacionadas con 

actividades e situacións da 

vida cotiá e do seu interese.  

información sobre citas, 

preferencias e sentimentos, 

relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu 

interese.  

PLEB4.2. Non elabora textos 

moi breves nos que expón, por 

exemplo, unha enumeración 

de actividades ou tarefas moi 

habituais, listas de compras, 

traxecto habitual etc.; e textos 

que expresen sentimentos 

básicos de gusto, desgusto, 

aceptación, negación, etc.  

PLEB4.2. Elabora textos moi 

breves nos que expón, por 

exemplo, unha enumeración 

de actividades ou tarefas moi 

habituais, listas de compras, 

traxecto habitual etc.; e textos 

que expresen sentimentos 

básicos de gusto, desgusto, 

aceptación, negación, etc.  

PLEB4.2. Elabora sen 

dificultade textos moi breves 

nos que expón, por exemplo, 

unha enumeración de 

actividades ou tarefas moi 

habituais, listas de compras, 

traxecto habitual etc.; e textos 

que expresen sentimentos 

básicos de gusto, disgusto, 

aceptación, negación, etc.  

PLEB4.2. Elabora sempre 

adecuadamente textos moi 

breves nos que expón, por 

exemplo, unha enumeración de 

actividades ou tarefas moi 

habituais, listas de compras, 

traxecto habitual etc.; e textos 

que expresen sentimentos 

básicos de gusto, disgusto, 

aceptación, negación, etc.  

PLEB4.3. Non completa un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa 

aos seus datos, aos seus 

intereses ou ás súas afeccións 

(por exemplo, para subscribirse 

a unha publicación dixital).  

PLEB4.3. Completa un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa 

aos seus datos, aos seus 

intereses ou ás súas afeccións 

(por exemplo, para subscribirse 

a unha publicación dixital).  

PLEB4.3. Completa sen 

dificultade un cuestionario 

sinxelo con información persoal 

relativa ós seus datos, ós seus 

intereses ou ás súas afeccións 

(por exemplo, para subscribirse 

a unha publicación dixital).  

PLEB4.3. Completa sempre 

adecuadamente un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal relativa ós 

seus datos, ós seus intereses ou 

ás súas afeccións (por exemplo, 

para subscribirse a unha 

publicación dixital).  

PLEB4.4. Non escribe notas, 

anuncios e mensaxes breves 

en soporte impreso e dixital, en 

situacións de comunicación 

reais ou simuladas, 

relacionados con actividades 

e situacións da vida cotiá, do 

seu interese persoal ou sobre 

temas de actualidade de 

especial relevancia e 

comprensibles para a súa 

PLEB4.4. Escribe notas, 

anuncios e mensaxes breves 

en soporte impreso e dixital, en 

situacións de comunicación 

reais ou simuladas, 

relacionados con actividades 

e situacións da vida cotiá, do 

seu interese persoal ou sobre 

temas de actualidade de 

especial relevancia e 

comprensibles para a súa 

PLEB4.4. Escribe sen dificultade 

notas, anuncios e mensaxes 

breves en soporte impreso e 

dixital, en situacións de 

comunicación reais ou 

simuladas, relacionadas con 

actividades e situacións da 

vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de 

actualidade de especial 

relevancia e comprensibles 

PLEB4.4. Escribe sempre 

adecuadamente notas, 

anuncios e mensaxes breves en 

soporte impreso e dixital, en 

situacións de comunicación 

reais ou simuladas, relacionadas 

con actividades e situacións da 

vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de 

actualidade de especial 

relevancia e comprensibles para 
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idade, respectando as 

convencións e as normas de 

cortesía, e a etiqueta se utiliza 

as redes sociais.  

idade, respectando as 

convencións e as normas de 

cortesía, e a etiqueta se utiliza 

as redes sociais.  

para a súa idade, respectando 

as convencións e as normas de 

cortesía, e a etiqueta se utiliza 

as redes sociais.  

a súa idade, respectando as 

convencións e as normas de 

cortesía, e a etiqueta se utiliza 

as redes sociais.  

PLEB4.5. Non escribe 

correspondencia persoal na 

que se establece e mantén 

contacto social real ou 

simulado (por exemplo, con 

amigos/as noutros países), se 

intercambia información 

básica sobre si mesmo, e a súa 

vila (por exemplo, descrición 

en termos moi sinxelos de 

sucesos importantes e 

experiencias persoais; 

instrucións sinxelas, aceptación 

e ofrecemento de suxestións, 

como cancelar, confirmar ou 

modificar unha invitación ou 

uns plans), e se expresan 

opinións de xeito sinxelo.  

PLEB4.5. Escribe 

correspondencia persoal na 

que se establece e mantén 

contacto social real ou 

simulado (por exemplo, con 

amigos/as noutros países), se 

intercambia información 

básica sobre si mesmo, e a súa 

vila (por exemplo, descrición 

en termos moi sinxelos de 

sucesos importantes e 

experiencias persoais; 

instrucións sinxelas, aceptación 

e ofrecemento de suxestións, 

como cancelar, confirmar ou 

modificar unha invitación ou 

uns plans), e se expresan 

opinións de xeito sinxelo.  

PLEB4.5. Escribe sen dificultade 

correspondencia persoal na 

que se establece e mantén 

contacto social real ou 

simulado (por exemplo, con 

amigos/as noutros países), se 

intercambia información 

básica sobre si mesmo, e a súa 

cidade (por exemplo, 

descrición en términos moi 

sinxelos de sucesos importantes 

e experiencias persoais; 

instrucións sinxelas, aceptación 

e ofrecemento de suxestións, 

como cancelar, confirmar ou 

modificar unha invitación ou 

uns plans), e se expresan 

opinións de xeito sinxelo.  

PLEB4.5. Escribe sempre 

adecuadamente 

correspondencia persoal na que 

se establece e mantén 

contacto social real ou simulado 

(por exemplo, con amigos/as 

noutros países), se intercambia 

información básica sobre si 

mesmo, e a súa cidade (por 

exemplo, descrición en términos 

moi sinxelos de sucesos 

importantes e experiencias 

persoais; instrucións sinxelas, 

aceptación e ofrecemento de 

suxestións, como cancelar, 

confirmar ou modificar unha 

invitación ou uns plans), e se 

expresan opinións de xeito 

sinxelo.  

PLEB4.6. Non fai unha 

presentación coidada dos 

textos escritos, en soporte 

impreso e dixital, utilizando 

correctamente as convencións 

ortográficas e os signos de 

puntuación.  

PLEB4.6. Fai unha presentación 

coidada dos textos escritos, en 

soporte impreso e dixital, 

utilizando correctamente as 

convencións ortográficas e os 

signos de puntuación.  

PLEB4.6. Fai unha presentación 

sen dificultade coidada dos 

textos escritos, en soporte 

impreso e dixital, utilizando 

correctamente as convencións 

ortográficas e os signos de 

puntuación.  

PLEB4.6. Fai sempre 

adecuadamente unha 

presentación coidada dos 

textos escritos, en soporte 

impreso e dixital, utilizando 

correctamente as convencións 

ortográficas e os signos de 

puntuación  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
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NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLB5.1. Non identifica sons e 

grafías de fonemas básicos, e 

produce comprensiblemente 

trazos fonéticos que distinguen 

fonemas (nasalización, 

sonorización, etc.) e patróns 

moi básicos de ritmo, 

entoación e acentuación de 

palabras e frases.  

PLB5.1. Identifica sons e grafías 

de fonemas básicos, e 

produce comprensiblemente 

trazos fonéticos que distinguen 

fonemas (nasalización, 

sonorización, etc.) e patróns 

moi básicos de ritmo, 

entoación e acentuación de 

palabras e frases.  

PLB5.1. Identifica sen 

dificultade sons e grafías de 

fonemas básicos, e produce 

comprensiblemente rasgos 

fonéticos que distinguen 

fonemas (nasalización, 

sonorización, etc.) e patróns 

moi básicos de ritmo, 

entoación e acentuación de 

palabras e frases.  

PLB5.1. Identifica sempre 

adecuadamente sons e grafías 

de fonemas básicos, e produce 

comprensiblemente rasgos 

fonéticos que distinguen 

fonemas (nasalización, 

sonorización, etc.) e patróns moi 

básicos de ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e 

frases.  

PLB5.2. Non utiliza a lingua 

estranxeira na maioría das súas 

intervencións nas actividades 

de aula, e na participación en 

simulacións sobre temas 

cotiáns e de interese persoal, 

con diversos fins 

comunicativos, establecendo 

contacto social en función da 

situación de comunicación, 

reformulando e rectificando se 

non se comprende, e pedindo 

aclaración se non entende 

algo.  

PLB5.2. Utiliza a lingua 

estranxeira na maioría das súas 

intervencións nas actividades 

de aula, e na participación en 

simulacións sobre temas 

cotiáns e de interese persoal, 

con diversos fins 

comunicativos, establecendo 

contacto social en función da 

situación de comunicación, 

reformulando e rectificando se 

non se comprende, e pedindo 

aclaración se non entende 

algo.  

PLB5.2. Utiliza sen dificultade a 

lingua estranxeira na maioría 

das súas intervencións nas 

actividades de aula, e na 

participación en simulacións 

sobre temas cotiáns e de 

interese persoal, con diversos 

fins comunicativos, 

establecendo contacto social 

en función da situación de 

comunicación, reformulando e 

rectificando se non se 

comprende, e pedindo 

aclaración se non entende 

algo.  

PLB5.2. Utiliza sempre 

adecuadamente a lingua 

estranxeira na maioría das súas 

intervencións nas actividades de 

aula, e na participación en 

simulacións sobre temas cotiáns 

e de interese persoal, con 

diversos fins comunicativos, 

establecendo contacto social 

en función da situación de 

comunicación, reformulando e 

rectificando se non se 

comprende, e pedindo 

aclaración se non entende algo.  

PLB5.3. Non utiliza as 

convencións orais básicas 

propias da lingua estranxeira 

no desenvolvemento do 

proceso comunicativo oral e 

escrito (saúdos, rutinas para 

iniciar ou manter a quenda de 

PLB5.3. Utiliza as convencións 

orais básicas propias da lingua 

estranxeira no 

desenvolvemento do proceso 

comunicativo oral e escrito 

(saúdos, rutinas para iniciar ou 

manter a quenda de palabra, 

PLB5.3. Utiliza sen dificultade as 

convencións orais básicas 

propias da lingua estranxeira 

no desenvolvemento do 

proceso comunicativo oral e 

escrito (saludos, rutinas para 

iniciar ou manter o turno de 

PLB5.3. Utiliza sempre 

adecuadamente as 

convencións orais básicas 

propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso 

comunicativo oral e escrito 

(saludos, rutinas para iniciar ou 
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palabra, fórmulas orais breves 

para manter a atención, etc.).  

fórmulas orais breves para 

manter a atención, etc.).  

palabra, fórmulas orais breves 

para manter a atención, etc.).  

manter o turno de palabra, 

fórmulas orais breves para 

manter a atención, etc.).  

PLB5.4. Na propia lingua, 

identifica aspectos 

socioculturais básicos dos 

países nos que se fala a lingua 

estranxeira, analizándoos con 

dificultade, 

comparativamente coas 

diversas culturas, no seu caso, 

do resto do alumnado, 

evitando estereotipos e 

valoracións etnocéntricas.  

PLB5.4. Na propia lingua, 

identifica aspectos 

socioculturais básicos dos 

países nos que se fala a lingua 

estranxeira, analizándoos 

comparativamente coas 

diversas culturas, se é o caso, 

do resto do alumnado, 

evitando estereotipos e 

valoracións etnocéntricas.  

PLB5.4. Na propia lingua, 

identifica sen dificultade 

aspectos socioculturais básicos 

dos países nos que se fala a 

lingua estranxeira, 

analizándoos 

comparativamente coas 

diversas culturas, no seu caso, 

do resto do alumnado, 

evitando estereotipos e 

valoracións etnocéntricas.  

PLB5.4. Na propia lingua, 

identifica sempre 

adecuadamente aspectos 

socioculturais básicos dos países 

nos que se fala a lingua 

estranxeira, analizándoos 

comparativamente coas 

diversas culturas, no seu caso, 

do resto do alumnado, evitando 

estereotipos e valoracións 

etnocéntricas.  

PLB5.5. Nas actividades de 

aula, non reflexiona sobre a 

utilización para a comprensión 

e a elaboración de textos do 

coñecemento adquirido 

noutras linguas sobre 

elementos morfosintácticos e 

discursivos básicos e habituais 

no uso da lingua. 

PLB5.5. Nas actividades de 

aula, reflexiona sobre a 

utilización para a comprensión 

e a elaboración de textos do 

coñecemento adquirido 

noutras linguas sobre 

elementos morfosintácticos e 

discursivos básicos e habituais 

no uso da lingua  

PLB5.5. Nas actividades de 

aula, reflexiona sen dificultade 

sobre a utilización para a 

comprensión e a elaboración 

de textos do coñecemento 

adquirido noutras linguas sobre 

elementos morfosintácticos e 

discursivos básicos e habituais 

no uso da lingua. 

PLB5.5. Nas actividades de aula, 

reflexiona sempre 

adecuadamente sobre a 

utilización para a comprensión e 

a elaboración de textos do 

coñecemento adquirido noutras 

linguas sobre elementos 

morfosintácticos e discursivos 

básicos e habituais no uso da 

lingua lengua. 

PLB5.6. Non comunica con 

eficacia, comprendendo e 

utilizando adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas 

básicas para realizar as 

funcións comunicativas 

propias do seu nivel, e 

estratexias de comunicación e 

de redundancia do significado 

(imaxes, elementos 

PLB5.6. Comunica con 

eficacia, comprendendo e 

utilizando adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas 

básicas para realizar as 

funcións comunicativas propias 

do seu nivel, e estratexias de 

comunicación e de 

redundancia do significado 

(imaxes, elementos 

PLB5.6. Comunica sen 

dificultade e con eficacia, 

comprendendo e utilizando 

adecuadamente as estruturas 

morfosintácticas básicas para 

realizar as funcións 

comunicativas propias do seu 

nivel, e estratexias de 

comunicación e de 

redundancia do significado 

PLB5.6. Comunica con eficacia, 

comprendendo e utilizando 

adecuadamente as estruturas 

morfosintácticas básicas para 

realizar as funcións 

comunicativas propias do seu 

nivel, e estratexias de 

comunicación e de 

redundancia do significado 

(imaxes, elementos 
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paralingüísticos, 

cuasilingüísticos básicos e 

paratextuais).  

paralingüísticos, 

cuasilingüísticos básicos e 

paratextuais).  

(imaxes, elementos 

paralingüísticos, 

cuasilingüísticos básicos e 

paratextuais).  

paralingüísticos, cuasilingüísticos 

básicos e paratextuais).  

PLB5.7. Non recoñece e utiliza 

un vocabulario oral e escrito 

básico e suficiente para 

comprender e elaborar textos 

sinxelos propios do seu nivel 

educativo.  

PLB5.7. Recoñece e utiliza un 

vocabulario oral e escrito 

básico e suficiente para 

comprender e elaborar textos 

sinxelos propios do seu nivel 

educativo.  

PLB5.7. Recoñece e utiliza sen 

dificultade un vocabulario oral 

e escrito básico e suficiente 

para comprender e elaborar 

textos sinxelos propios do seu 

nivel educativo.  

PLB5.7. Recoñece e utiliza 

sempre adecuadamente un 

vocabulario oral e escrito básico 

e suficiente para comprender e 

elaborar textos sinxelos propios 

do seu nivel educativo.  

PLEB5.8. Non participa en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, etc.) 

nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos 

elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valora as 

competencias que posúe 

como persoa plurilingüe.  

PLEB5.8. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, 

obras de teatro, etc.) nos que 

se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 

transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e 

valora as competencias que 

posúe como persoa plurilingüe.  

PLEB5.8. Participa sen 

dificultade en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

reseña de libros e películas, 

obras de teatro, etc.) nos que 

se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 

transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e 

valora as competencias que 

posúe como persoa plurilingüe.  

PLEB5.8. Participa sempre 

adecuadamente en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

reseña de libros e películas, 

obras de teatro, etc.) nos que se 

utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 

transversais, evita estereotipos 

lingüísticos o culturais, e valora 

as competencias que posúe 

como persoa plurilingüe.  
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 5.3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

A aprendizaxe do alumno debe ser avaliada sistemática e periodicamente, tanto para medir individualmente os coñecementos e 

competencias adquiridas como para, e por el, introducir no proceso educativo cantas sexan precisas se a situación o require 

(cando a aprendizaxe dos alumnos non responden para o que, a priori, non se espera deles).  

Se partimos de que as competencias clave supoñen unha aplicación real e práctica de coñecementos, habilidades e actitudes, 

a forma de comprobar ou avaliar se o alumno as adquiriu é reproducir situacións máis reais posibles de aplicación, e nesas 

situacións o común é que o alumno se sirva desa bagaxe acumulada (todo tipo de contidos) pero responda, sobre todo, a 

situacións prácticas. 

A avaliación por competencias permite avaliar tanto o logro dos obxectivos da materia coma o grao de adquisición das 

Competencias clave. Uns criterios están ligados expresamente a conceptos, e outros, preferentemente a procedementos e 

actitudes. 

En función do obxectivo que persigamos avaliar, contamos con varias modalidades, como é o caso da avaliación sumativa, 

realizada en diferentes momentos do curso e que temos que identificar coas finais de avaliación e de curso (ordinaria e 

extraordinaria, cando sexa o caso). Haberá outras avaliacións, como a inicial (non clasificada) e a final e, sobre todo, a continua 

ou formativa, aquela que ocorre durante todo o proceso de ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e que insiste, polo tanto, no 

carácter orientador e de diagnóstico do ensino. 

Realizarase ademais unha avaliación individualizada a tódolos alumnos ó finalizar 4º curso, pola opción de ensinanzas 

académicas ou pola de ensinanzas aplicadas, na que se comprobará o logro dos obxectivos da etapa de secundaria e o grado 

de adquisición das competencias correspondentes en relación coas materias troncais, dúas das materias opcionais de cuarto 

curso e unha materia específica cursada en calquera dos cursos. 

Ademais de avaliar a aprendizaxe dos alumnos, tamén se avalía o proceso de ensino dos profesores, polo que quedará incluído 

un procedemento de avaliación dos programas didácticos e seus indicadores na proposta pedagóxica de cada centro escolar. 
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3.6.1. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

Atendendo ós diferentes criterios, o currículo propón unha serie de ferramentas que nos permiten levar a cabo o proceso de 

avaliación na aula. No caso de avaliación formativa, serán a observación e o seguimento sistemático do alumno, é dicir, se 

tomarán en consideración tódalas producións para o desenvolvemento, tanto de carácter individual como de grupo: traballos 

escritos, presentacións orais e debates, actividades de clase, lecturas e resumos, investigacións, actitude de aprendizaxe, 

precisión na expresión e autoavaliación entre outros. E a avaliación sumativa, as probas escritas trimestrais e as de recuperación 

(e final de curso, se o alumno non tiver recuperado algunha, e extraordinaria, no caso de obter unha clasificación insuficiente na 

ordinaria final de curso). En todo caso, os procesos de avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse a 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 do curso. Con respecto á avaliación por competencias, dado que estes son moi 

xenéricos, debemos concentrarnos moito máis, as compartir para facer con que nos sirvan como referencia para a acción 

educativa e para demostrar a competencia do alumno, e é o que chamamos de indicadores. Para a súa referencia, se inclúe na 

seguinte sección a lista completa tanto dos criterios da avaliación como os indicadores de competencias clave.  

3.6.2. RECURSOS DE AVALIACIÓN 

3.6.2.1. Criterios de avaliación 

Os criterios de avaliación que establece o currículo para o primeiro curso de Educación Secundaria na área da lingua estranxeira, 

organizados en cinco grandes bloques: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais escritos, e 

coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural, son os seguintes:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 

principais, ou os detalles relevantes do texto: anticipación do contido xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e 

non verbais e uso dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que intencións, onde e cando) que dan 

lugar a inferencias do significado baseadas no contexto.  
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B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 

principais, ou os detalles relevantes do texto: anticipación do contido xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e 

non verbais, e uso dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que intencións, onde e cando) que dan 

lugar a inferencias do significado baseadas no contexto.  

B1.3. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en textos orais breves e ben estruturados, 

transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro están dar formal, e que versen sobre 

asuntos cotiáns en situacións habituais escolares e da familia ou do propio campo de interese, sempre que as condicións 

acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito.  

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis salientables en conversas sinxelas, reais ou simuladas, que se refiran a 

necesidades prácticas ou materiais, gustos ou sensacións físicas moi básicas, expresadas pausadamente e con boa articulación, 

e que se poidan escoitar de novo ou solicitar que se repita ou se reformule o dito. 

B1.5. Recoñecer as fórmulas máis habituais de contacto social e as normas de cortesía máis sinxelas e comúns para a súa idade, e 

as utilizadas máis habituais para iniciar e terminar o discurso. 

B1.6. Comprender o sentido xeral e a información esencial predicible de textos audiovisuais sinxelos, articulados pausadamente e 

con claridade, e con apoio de imaxes moi redundantes. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos que os interlocutores teñan 

que solicitar repeticións de cando en vez. 

B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou 

ceder a quenda de palabra, aínda que se dependa en grande medida da actuación do interlocutor. 

B2.3. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos monolóxicos que aborden descricións, narracións e explicacións 

breves e sinxelas sobre acontecementos, experiencias, condicións de vida e coñecementos diversos, con certa fluidez e 
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pronunciación intelixible, utilizando conectores textuais, e con dominio do vocabulario elemental para lograr a finalidade da 

comunicación. 

B2.4. Producir textos breves e comprensibles, en conversas cara a cara, nun rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos 

que se dá, se solicita e intercambia información básica sobre temas de importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de 

interese persoal ou educativo propios da súa idade e do seu nivel escolar, e se xustifican brevemente e de xeito básico os motivos 

de determinadas accións e plans sinxelos, aínda que ás veces haxa interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e a 

reformulación para organizar o discurso e seleccionar expresións e estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás veces que se lle 

repita o dito, e mesmo solicite axuda ao interlocutor para expresar adecuadamente o seu texto. 

B2.5. Empregar para comunicarse mecanismos sinxelos o suficientemente axustados ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e conectores e marcadores conversacionais básicos 

máis frecuentes).  

B2.6. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e fórmulas básicas para desenvolverse de xeito suficiente en 

breves intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar expresións e articular 

palabras menos frecuentes. 

B2.7. Utilizar estratexias de cooperación na interacción e no traballo con outras persoas, colaborando coas demais persoas na 

interacción, verificando a comprensión propia e a das demais persoas mediante estratexias de compensación lingüísticas e non 

verbais, e cooperando activamente na realización das tarefas de comunicación. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas (identificación do tema dun texto coa axuda de elementos textuais e non textuais, uso 

dos coñecementos previos sobre o tema, inferencia de significados polo contexto, por comparación de palabras ou frases 

similares nas linguas que xa coñecen, etc.), para a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 

principais, ou os detalles relevantes do texto.  

B3.2. Comprender instrucións básicas e avisos, obrigas e prohibicións (por exemplo, indicacións para chegar a un lugar, frecuencia 

da dose dun medicamento, manexo elemental de aparellos coñecidos, etc.).  
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B3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e contextualizados, en situacións de comunicación significativas 

para a súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda de elementos textuais e non textuais, sobre temas variados e outros relacionas 

con outras materias do currículo.  

B3.4. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como 

en soporte dixital, breves, sinxelos e ben estruturados, escritos nun rexistro informal ou estándar, que traten de asuntos cotiáns, de 

temas coñecidos e previsibles de interese ou relevantes para os propios estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico 

básico de uso común e habitual. 

B3.5. Identificar información persoal básica (descrición física, data e lugar de nacemento, idade e sexo, estado civil, orixe e 

nacionalidade, profesión, gustos, etc.) e no ámbito público, presentada ou solicitada en cartas, formularios, fichas, cuestionarios, 

anuncios, etc.  

B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude adecuados á idade, aos intereses e ao nivel escolar.  

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple (por exemplo, copiando formatos, 

fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de texto, identificando as ideas pertinentes e necesarias, poñendo unha 

idea principal en cada parágrafo, etc.). 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese 

persoal, nun rexistro estándar ou informal, utilizando adecuadamente os recursos máis básicos de cohesión e de coherencia, e as 

convencións ortográficas básicas e os signos de puntuación máis comúns, cun control razoable de expresións e estruturas básicas 

e sinxelas, e un léxico de uso frecuente para a súa idade e o seu nivel escolar. Tomar notas e escribir mensaxes moi breves e 

sinxelas a partir dunha información moi sinxela e predicible. 

B4.3. Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal. 

B4.4. Escribir mensaxes sinxelas con información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de 

inmediata necesidade. 
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B4.5. Intercambiar correspondencia persoal breve e moi sinxela, sobre temas da vida cotiá, empregando palabras e expresións 

moi básicas de uso habitual, de encabezamento e despedida, e frases e oracións simples illadas e enlazadas con conectores 

elementais. 

B4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención ás marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas 

e minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte impreso e dixital. 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan erros de pronunciación polos que os interlocutores 

teñan que solicitar repeticións.  

B5.2. Coñecer e utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os aspectos socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, etc.), ás condicións de vida, ás relacións interpersoais 

(entre homes e mulleres, no traballo, no centro docente, etc.), ao comportamento (xestos, expresións faciais, uso da voz e 

contacto visual) e ás convencións sociais (costumes e tradicións). 

B5.3. Interactuar segundo as convencións sociais máis básicas da cultura estranxeira, e utilizar os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos para unha comprensión adecuada do texto oral e escrito. 

B5.4. Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas nos aspectos culturais máis visibles dos países onde se fala a lingua 

estranxeira e da propia cultura, e coas diversas culturas, se é o caso, do resto do alumnado, e amosar curiosidade e respecto 

ante as diferenzas.  

B5.5. Valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e compañeiras doutros países, como 

recurso de acceso á información e como instrumento de enriquecemento persoal ao coñecer culturas e maneiras de vivir 

diferentes.  

B5.6. Utilizar as experiencias lingüísticas e os coñecementos adquiridos en todas as linguas que coñece para establecer similitudes 

e diferenzas coa nova lingua e desenvolver unha competencia comunicativa plurilingüe, e apreciar a riqueza persoal e social 

que proporciona ser unha persoa plurilingüe.  
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B5.7. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis comúns e básicos desas 

funcións e os patróns discursivos igualmente básicos de uso máis frecuente, e amosar control sobre un conxunto de estruturas 

gramaticais e modelos de oracións e frases dentro dun repertorio básico memorizado.  

B5.8. Comprender e utilizar un repertorio léxico oral básico suficiente para comunicar información, contidos elementais doutras 

materias do currículo e opinións breves, simples e directas en situacións habituais e cotiás propias da súa idade e do seu nivel 

escolar.  

B5.9. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) nos que se 

utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais, 

evitando estereotipos lingüísticos ou culturais.  

ELEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias 

clave 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas 

de comprensión do sentido xeral, a información 

esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles 

relevantes do texto: anticipación do contido xeral do 

que se escoita con axuda de elementos verbais e non 

verbais e uso dos coñecementos previos sobre a 

situación (quen fala a quen, con que intencións, onde 

e cando) que dan lugar a inferencias do significado 

baseadas no contexto.  

PLEB1.1. Comprende frases e expresións habituais 

relacionadas con necesidades inmediatas e temas cos 

que se estea moi familiarizado/a, sempre que se fale de 

xeito pausado e ben articulado.  

CL 

CD 

AA 

CEC 
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B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas 

de comprensión do sentido xeral, a información 

esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles 

relevantes do texto: anticipación do contido xeral do 

que se escoita con axuda de elementos verbais e non 

verbais, e uso dos coñecementos previos sobre a 

situación (quen fala a quen, con que intencións, onde 

e cando) que dan lugar a inferencias do significado 

baseadas no contexto.  

PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles 

salientables de instrucións, preguntas, explicacións, 

diálogos e outras mensaxes orais sinxelas articuladas con 

claridade e pausadamente, relacionadas coas 

actividades de aula e con áreas de prioridade 

inmediata.  

CL 

AA 

CEC 

 

B1.3. Identificar a información esencial, os puntos 

principais e os detalles máis relevantes en textos orais 

breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou 

por medios técnicos e articulados a velocidade lenta, 

nun rexistro están dar formal, e que versen sobre 

asuntos cotiáns en situacións habituais escolares e da 

familia ou do propio campo de interese, sempre que 

as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e 

se poida volver escoitar o dito.  

PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais 

e información relevante en presentacións moi básicas 

sobre temas educativos, que estea a aprender ou do seu 

interese (por exemplo, sobre un tema curricular como os 

contaminantes, a clasificación dos seres vivos, etc.), 

sempre que poida escoitalas máis dunha vez..  

CL 

CD 

AA 

CEC 

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles 

máis salientables en conversas sinxelas, reais ou 

simuladas, que se refiran a necesidades prácticas ou 

materiais, gustos ou sensacións físicas moi básicas, 

expresadas pausadamente e con boa articulación, e 

que se poidan escoitar de novo ou solicitar que se 

repita ou se reformule o dito. 

PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais 

dunha conversa informal entre duas persoas que ten 

lugar na súa presenza, ou procedente dunha gravación 

pedagóxica cando o tema lle resulta coñecido e o 

discurso estea articulado con claridade, a velocidade 

baixa.  

CL 

AA 

CEC 

B1.5. Recoñecer as fórmulas máis habituais de 

contacto social e as normas de cortesía máis sinxelas 

e comúns para a súa idade, e as utilizadas máis 

habituais para iniciar e terminar o discurso. 

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que 

participa, descricións, narracións, peticións de 

información, a expresión da vontade, a certeza e os 

desexos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 

temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, 

CL 

AA 

CEC 
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amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está 

disposto a repetir ou a reformular o dito.  

B1.6. Comprender o sentido xeral e a información 

esencial predicible de textos audiovisuais sinxelos, 

articulados pausadamente e con claridade, e con 

apoio de imaxes moi redundantes. 

PLEB1.6. Identifica a información esencial do tema e da 

situación de comunicación de gravacións auténticas ou 

pedagóxicas sinxelas, sobre asuntos cotiáns ou do seu 

interese, articuladas pausadamente e con claridade, e 

cando as imaxes axuden á comprensión e se poida 

escoitar máis dunha vez.  

CL 

CD 

AA 

CEC 

 

 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias 

clave 

B2.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, 

aínda que se cometan erros de pronuncia polos que 

os interlocutores teñan que solicitar repeticións de 

cando en vez. 

PLEB2.1. Na maioría das actividades de aula amosa unha 

actitude positiva polo uso da lingua estranxeira nas 

diferentes situacións comunicativas, esforzándose por 

utilizala aínda que, ás veces, teña que recorrer a outras 

linguas para pedir axuda ou aclaracións.  

CL 

CD 

AA 

CEC 

B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios 

claramente estruturados, utilizando fórmulas ou xestos 

simples para tomar ou ceder a quenda de palabra, 

aínda que se dependa en grande medida da 

PLEB2.2. Fai presentacións moi breves e ensaiadas 

comprensibles e con apoio visual de distintos soportes 

multimedia que lle permitan ilustralas con imaxes e seguir 

un guión sobre aspectos concretos e sinxelos de temas 

CL 

CD 
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actuación do interlocutor. do seu interese ou relacionados cos seus estudos, e 

responde a preguntas breves e moi sinxelas dos oíntes 

sobre o contido das súas presentacións.  
AA 

CEC 

B2.3. Utilizar as estratexias máis adecuadas para 

producir textos monolóxicos que aborden descricións, 

narracións e explicacións breves e sinxelas sobre 

acontecementos, experiencias, condicións de vida e 

coñecementos diversos, con certa fluidez e 

pronunciación intelixible, utilizando conectores 

textuais, e con dominio do vocabulario elemental 

para lograr a finalidade da comunicación. 

PLEB2.3. Desenvólvese sen dificultade evidente en 

xestións e transaccións cotiás básicas, e ofrece e obtén 

información básica en situacións habituais e concretas 

propias de viaxes, aloxamento, transporte, compras e 

lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 

tratamento). 

CL 

CD 

AA 

CEC 

B2.4. Producir textos breves e comprensibles, en 

conversas cara a cara, nun rexistro neutro ou informal, 

cunha linguaxe sinxela, nos que se dá, se solicita e 

intercambia información básica sobre temas de 

importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de 

interese persoal ou educativo propios da súa idade e 

do seu nivel escolar, e se xustifican brevemente e de 

xeito básico os motivos de determinadas accións e 

plans sinxelos, aínda que ás veces haxa interrupcións 

ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e a 

reformulación para organizar o discurso e seleccionar 

expresións e estruturas, e o interlocutor teña que 

solicitar ás veces que se lle repita o dito, e mesmo 

solicite axuda ao interlocutor para expresar 

adecuadamente o seu texto  

PLEB2.4. Establece contacto social en función da 

situación de comunicación, real ou simulada, e reformula 

ou rectifica se non se lle comprende, e pide aclaración 

se non entende algo.  

CL 

CD 

AA 

CEC 

 

B2.5. Empregar para comunicarse mecanismos 

sinxelos o suficientemente axustados ao contexto e á 

intención comunicativa (repetición léxica, elipse, 

deíxe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e 

conectores e marcadores conversacionais básicos 

PLEB2.5. Participa en conversas informais cara a cara, 

cunha pronuncia comprensible, empregando as 

convencións propias do proceso comunicativo, nas que 

establece contacto social, intercambia información 

básica e expresa opinións, fai invitacións e ofrecementos 

sinxelos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou 

CL 

AA 

CEC 
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máis frecuentes).  instrucións sinxelas e básicas, ou se manifesta sobre os 

pasos que hai que seguir para realizar unha actividade 

conxunta.  

B2.6. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos 

de palabras e fórmulas básicas para desenvolverse 

de xeito suficiente en breves intercambios en 

situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa 

o discurso para procurar expresións e articular 

palabras menos frecuentes. 

PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na interacción, 

verificando a comprensión propia e a das demais 

persoas mediante estratexias de compensación 

lingüísticas e non verbais, e cooperando activamente na 

realización das tarefas de comunicación, e manifesta 

interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros 

e das súas compañeiras.  

CL 

CD 

AA 

CEC 

B2.7. Utilizar estratexias de cooperación na 

interacción e no traballo con outras persoas, 

colaborando coas demais persoas na interacción, 

verificando a comprensión propia e a das demais 

persoas mediante estratexias de compensación 

lingüísticas e non verbais, e cooperando activamente 

na realización das tarefas de comunicación..  

 

  

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias 

clave 

B3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas 

(identificación do tema dun texto coa axuda de 

elementos textuais e non textuais, uso dos 

PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe, instrucións 

sinxelas e básicas de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas de uso común e 

CL 

CD 
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coñecementos previos sobre o tema, inferencia de 

significados polo contexto, por comparación de 

palabras ou frases similares nas linguas que xa 

coñecen, etc.), para a comprensión do sentido xeral, 

a información esencial, os puntos e as ideas principais, 

ou os detalles relevantes do texto.  

coñecidos, e segue instrucións básicas e predicibles para 

a realización de actividades e normas de seguridade 

(por exemplo, nun centro docente, un lugar público ou 

unha zona de lecer). 

AA 

CEC 

B3.2. Comprender instrucións básicas e avisos, obrigas 

e prohibicións (por exemplo, indicacións para chegar 

a un lugar, frecuencia da dose dun medicamento, 

manexo elemental de aparellos coñecidos, etc.).  

PLEB3.2. Entende información específica esencial en 

páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta 

de carácter pedagóxico claramente estruturados e nun 

rexistro estándar e con imaxes ilustrativas redundantes 

sobre temas relativos a materias educativas ou do seu 

interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un 

programa informático, unha cidade, un deporte ou o 

ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles.  

CL 

CD 

AA 

CEC 

B3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados 

clave sinxelos e contextualizados, en situacións de 

comunicación significativas para a súa idade e o seu 

nivel escolar, coa axuda de elementos textuais e non 

textuais, sobre temas variados e outros relacionas con 

outras materias do currículo.  

PLEB3.3. Entende os puntos principais de anuncios e 

material publicitario de publicacións propias da súa 

idade ou de internet, formulados de xeito simple e claro, 

e relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos 

persoal e educativo.  

CL 

CD 

AA 

CEC 

B3.4. Identificar a información esencial, os puntos máis 

relevantes e detalles importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte dixital, breves, 

sinxelos e ben estruturados, escritos nun rexistro 

informal ou estándar, que traten de asuntos cotiáns, 

de temas coñecidos e previsibles de interese ou 

relevantes para os propios estudos, e que conteñan 

estruturas sinxelas e un léxico básico de uso común e 

habitual  

PLEB3.4. Atopa a información que necesita para a 

realización dunha tarefa en narracións breves moi 

sinxelas en lingua estándar, e en guías de lecer, 

dicionarios, catálogos, etc.  

CL 

CD 

AA 

CEC 

B3.5. Identificar información persoal básica (descrición 

física, data e lugar de nacemento, idade e sexo, 

PLEB3.5. Entende información básica (lugar, prezo, 

horarios, datos ou preguntas relativas á información 

CL 
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estado civil, orixe e nacionalidade, profesión, gustos, 

etc.) e no ámbito público, presentada ou solicitada 

en cartas, formularios, fichas, cuestionarios, anuncios, 

etc.  

persoal, etc.) de correspondencia formal na que se 

informa sobre asuntos do seu interese. CD 

AA 

CEC 

B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de 

certa lonxitude adecuados á idade, aos intereses e 

ao nivel escolar.  

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos adaptados (por 

exemplo, en lecturas para a xente nova) de historias de 

ficción.  

CL 

CD 

AA 

CEC 

 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias 

clave 

B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves e de estrutura simple (por 

exemplo, copiando formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada tipo de texto, 

identificando as ideas pertinentes e necesarias, 

poñendo unha idea principal en cada parágrafo, 

etc.). 

PLEB4.1. Escribe notas e mensaxes (por exemplo, posts e 

chats en redes sociais), en situacións reais ou simuladas, 

nas que dá e solicita breve información sobre citas, 

preferencias e sentimentos, relacionadas con 

actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese.  

CL 

CD 

AA 

CEC 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, 

textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas 

PLEB4.2. Elabora textos moi breves nos que expón, por 

exemplo, unha enumeración de actividades ou tarefas 

CL 
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cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro estándar 

ou informal, utilizando adecuadamente os recursos 

máis básicos de cohesión e de coherencia, e as 

convencións ortográficas básicas e os signos de 

puntuación máis comúns, cun control razoable de 

expresións e estruturas básicas e sinxelas, e un léxico 

de uso frecuente para a súa idade e o seu nivel 

escolar. Tomar notas e escribir mensaxes moi breves e 

sinxelas a partir dunha información moi sinxela e 

predicible.. 

moi habituais, listas de compras, traxecto habitual etc.; e 

textos que expresen sentimentos básicos de gusto, 

desgusto, aceptación, negación, etc.  
CD 

AA 

CEC 

B4.3. Completar documentos básicos nos que se 

solicite información persoal. 

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa aos seus datos, aos seus 

intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para 

subscribirse a unha publicación dixital).  

CL 

CD 

AA 

CEC 

B4.4. Escribir mensaxes sinxelas con información, 

instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con 

actividades cotiás e de inmediata necesidade. 

PLEB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en 

soporte impreso e dixital, en situacións de comunicación 

reais ou simuladas, relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre 

temas de actualidade de especial relevancia e 

comprensibles para a súa idade, respectando as 

convencións e as normas de cortesía, e a etiqueta se 

utiliza as redes sociais.  

CL 

CD 

AA 

CEC 

B4.5. Intercambiar correspondencia persoal breve e 

moi sinxela, sobre temas da vida cotiá, empregando 

palabras e expresións moi básicas de uso habitual, de 

encabezamento e despedida, e frases e oracións 

simples illadas e enlazadas con conectores 

elementais. 

PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se 

establece e mantén contacto social real ou simulado 

(por exemplo, con amigos/as noutros países), se 

intercambia información básica sobre si mesmo, e a súa 

vila (por exemplo, descrición en termos moi sinxelos de 

sucesos importantes e experiencias persoais; instrucións 

sinxelas, aceptación e ofrecemento de suxestións, como 

cancelar, confirmar ou modificar unha invitación ou uns 

CL 

CD 

AA 

CEC 
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plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo.  

B4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado 

(con atención ás marxes, riscaduras, liñas dereitas, 

letra clara, letras maiúsculas e minúsculas cando 

corresponda, etc.), en soporte impreso e dixital. 

PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos 

escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando 

correctamente as convencións ortográficas e os signos 

de puntuación.  

CL 

CD 

AA 

CEC 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias 

clave 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, 

aínda que se cometan erros de pronunciación polos 

que os interlocutores teñan que solicitar repeticións.  

PLB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, e 

produce comprensiblemente trazos fonéticos que 

distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e 

patróns moi básicos de ritmo, entoación e acentuación 

de palabras e frases.  

CL 

AA 

CEC 

B5.2. Coñecer e utilizar para a comprensión e 

produción de textos orais e escritos os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá 

(hábitos de estudo e de traballo, actividades de 

lecer, etc.), ás condicións de vida, ás relacións 

interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no 

centro docente, etc.), ao comportamento (xestos, 

expresións faciais, uso da voz e contacto visual) e ás 

convencións sociais (costumes e tradicións). 

PLB5.2. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas 

intervencións nas actividades de aula, e na participación 

en simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal, 

con diversos fins comunicativos, establecendo contacto 

social en función da situación de comunicación, 

reformulando e rectificando se non se comprende, e 

pedindo aclaración se non entende algo.  

CL 

AA 

CEC 

B5.3. Interactuar segundo as convencións sociais máis PLB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da CL 
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básicas da cultura estranxeira, e utilizar os 

coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 

básicos para unha comprensión adecuada do texto 

oral e escrito. 

lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso 

comunicativo oral e escrito (saúdos, rutinas para iniciar 

ou manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves 

para manter a atención, etc.).  

CD 

AA 

CEC 

B5.4. Na propia lingua, identificar diferenzas e 

semellanzas nos aspectos culturais máis visibles dos 

países onde se fala a lingua estranxeira e da propia 

cultura, e coas diversas culturas, se é o caso, do resto 

do alumnado, e amosar curiosidade e respecto ante 

as diferenzas.  

PLB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos 

socioculturais básicos dos países nos que se fala a lingua 

estranxeira, analizándoos comparativamente coas 

diversas culturas, se é o caso, do resto do alumnado, 

evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas.  

CL 

CD 

AA 

CEC 

B5.5. Valorar as linguas como medio para 

comunicarse e relacionarse con compañeiros e 

compañeiras doutros países, como recurso de acceso 

á información e como instrumento de 

enriquecemento persoal ao coñecer culturas e 

maneiras de vivir diferentes.  

PLB5.5. Nas actividades de aula, reflexiona sobre a 

utilización para a comprensión e a elaboración de textos 

do coñecemento adquirido noutras linguas sobre 

elementos morfosintácticos e discursivos básicos e 

habituais no uso da lingua  

CL 

AA 

CEC 

B5.6. Utilizar as experiencias lingüísticas e os 

coñecementos adquiridos en todas as linguas que 

coñece para establecer similitudes e diferenzas coa 

nova lingua e desenvolver unha competencia 

comunicativa plurilingüe, e apreciar a riqueza persoal 

e social que proporciona ser unha persoa plurilingüe.  

PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e 

utilizando adecuadamente as estruturas morfosintácticas 

básicas para realizar as funcións comunicativas propias 

do seu nivel, e estratexias de comunicación e de 

redundancia do significado (imaxes, elementos 

paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e paratextuais).  

CL 

AA 

CEC 

B5.7. Levar a cabo as funcións demandadas polo 

propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis 

comúns e básicos desas funcións e os patróns 

discursivos igualmente básicos de uso máis frecuente, 

e amosar control sobre un conxunto de estruturas 

gramaticais e modelos de oracións e frases dentro 

dun repertorio básico memorizado.  

PLB5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito 

básico e suficiente para comprender e elaborar textos 

sinxelos propios do seu nivel educativo.  

CL 

AA 

CEC 
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B5.8. Comprender e utilizar un repertorio léxico oral 

básico suficiente para comunicar información, 

contidos elementais doutras materias do currículo e 

opinións breves, simples e directas en situacións 

habituais e cotiás propias da súa idade e do seu nivel 

escolar.  

PLEB5.8. Participa en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe.  

CL 

CD 

AA 

CEC 

B5.9. Participar en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 

libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 

linguas, tanto curriculares como outras presentes no 

centro docente, relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 

culturais.  
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En cada avaliación ordinaria realizaranse varias probas orais e escritas para avaliar os 

diferentes aspectos traballados na aula. Ao longo do curso farase probas de verbos 

irregulares e do libro de lectura. 

Para a avaliación tamén se fará un seguimento de traballo na clase e da actitude do 

alumnado. 

Na proba extraordinaria de setembro o alumnado será examinado dos contidos 

mínimos da programación de 1º ESO. 

A avaliación será continua. Non se farán recuperacións 

 

  

  

  

6. CONCRECIÓNS METODOLOXICAS 

 

 

As bases metodolóxicas desta programación son as seguintes: 

 

O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros coñecementos 

previos; centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ao alumnado pero cunha 

vertente de fantasía para lograr o equilibrio entre a seguridade/benestar co 

interese/imaxinación. O alumno pode transferir conceptos e estratexias adquiridas para 

construír así significados e atribuír sentido ao que aprende (partindo do que coñece e 

formulando hipóteses para elaborar regras que axudan a interiorizar o novo sistema). 

Favorécese así o seu crecemento persoal, o seu desenvolvemento e a súa 

socialización. 

A aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do potencial de 

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

retos persoais ó longo da súa vida con éxito. Os alumnos non só terán que adquirir uns 

coñecementos, senón que deberán ser capaces de acceder a eles e aplicalos nos 

diferentes contextos da súa vida e contextualizalos. A aprendizaxe por competencias 

ten o propósito de cubrir tódolos aspectos da vida, facendo que os alumnos non só 

sexan capaces de aprender, senón, entre outros, de aprender a aprender, aprender a 

convivir, aprender a facer. Cada unha das unidades do noso proxecto proporciona 

diferentes actividades que contribúen ó desenvolvemento das competencias clave. 

 

As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do 

alumnado e facilitan a aprendizaxe; por iso é importante ter en conta a importancia 

das cancións e historias, as características dos personaxes, as ilustracións e mesmo os 

efectos sonoros das gravacións. 
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Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso o noso proxecto 

está deseñado para ser utilizado con flexibilidade de modo que tódolos integrantes do 

grupo poidan participar e atopen actividades nas que poden aplicar coñecementos e 

aptitudes, facilitando o desenvolvemento da propia conciencia de logros, e do 

progreso que logran día a día. No noso proxecto existe sempre un apoio para aqueles 

nenos e nenas que o requiran, tendo sempre en conta aqueles casos nos que o 

progreso non responda ós obxectivos que se programaron, así como os casos nos que 

algúns destaquen na consecución de obxectivos e que, ante a falta de actividade 

programada, perdan a motivación e o interese pola lingua estranxeira. Para emendar 

estas posibles situacións inclúense actividades tanto de ampliación, para os máis 

avanzados, como de reforzo, para os que poidan estancarse nalgún momento. Estas 

actividades non aparecen no Class Book. Están explicadas no Teacher’s Book e poden 

ser de grande utilidade para a tarefa diaria do profesor. 

 

A aprendizaxe dos nenos é maior e de máis calidade se basea na actividade; eles 

demandan exercer a súa capacidade de actuar. Cada unha das unidades do noso 

proxecto proporciona unha ampla gama de actividades e recursos didácticos de 

diferente participación. No noso proxecto, o alumno/a é o centro do proceso de 

ensino-aprendizaxe pero a súa actividade construtivista depende da intervención do 

profesor/a. Esta intervención debe ser activa e reflexiva e axustada ó nivel que mostra o 

alumno/a, debendo: iniciar o input da lingua, axudar ó individuo na interacción cos 

demais, avaliar o que fan os nenos/as, proporcionar retroacción, contextualizar as 

actividades e dar significados comprensibles para o alumno/a, promover estratexias de 

comunicación, potenciar as estratexias de aprendizaxe xa adquiridas e admitir o erro. 

 

Considerar o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de 

aprendizaxe. O erro acontece como unha evidencia do dinamismo subxacente da 

comprensión e do dominio progresivo do novo sistema comunicativo. No noso proxecto 

enténdese que os erros prodúcense cando o neno/a anticipa como vai funcionar a 

lingua ou cando transfire regras da súa lingua materna nun proceso natural de 

adquisición. Pero é importante facer unha distinción entre erro e equivocación. 

Considérase erro o fallo sistemático debido a un mal ou escaso coñecemento da 

lingua. Estes erros corrixiranse ó finalizar as interaccións orais, de forma grupal e cunha 

linguaxe accesible e sempre tendo en conta que non desaparecen repentinamente, 

senón que requiren o seu tempo. A equivocación é un fallo ocasional debido a unha 

falta de atención nun momento determinado, que o mesmo lle pode acontecer a un 

falante nativo. Non paga a pena corrixir as equivocacións porque non son relevantes 

do proceso de ensino-aprendizaxe. 
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A avaliación do proceso individual e grupal dos alumnos na aprendizaxe é un factor 

importante para asegurar a calidade da aprendizaxe; no noso proxecto existe un 

Caderno de Avaliación con follas de avaliación fotocopiables para cada unidade, que 

permiten ó profesor anotar as observacións referentes ó progreso de cada alumno. Tal 

e como está concibido, o profesor pode adaptalo doadamente ás súas necesidades 

específicas. 

 

A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos 

alumnos. O noso proxecto toma en conta esta situación ó ofrecer actividades 

interrelacionadas coas outras áreas curriculares, empezando polo coñecemento do 

neno mesmo e a continuación coa exploración do mundo que os rodea; a súa casa, o 

seu colexio, o seu medio e a súa sociedade en xeral. Este desenvolvemento reflíctese 

nos temas de cada unidade, que se relacionan coas demais áreas do Currículo: 

Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Educación Artística, Matemáticas, Educación 

Física, etc. 

 

Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiran exclusivamente 

nunha determinada materia e só serven para ela (sobre todo nesta e para esta). Con 

todo o que o alumno aprende nas diferentes materias (e non só na institución escolar) 

constrúe unha bagaxe cultural e de información que debe servirlle para o conxunto da 

súa vida, que debe ser capaz de utilizar en momentos precisos e en situacións distintas 

(a linguaxe é, a estes efectos, paradigmática). Por iso, as competencias clave poden 

alcanzarse se non en todas, si na maioría das materias curriculares, e tamén por iso en 

todas estas materias poderá utilizar e aplicar as devanditas competencias, 

independentemente de en cais as puidese adquirir (transversalidade). Ser competente 

debe ser garantía de ter alcanzado determinadas aprendizaxes, pero tamén permitirá 

alcanzar outras, tanto na propia institución escolar como fóra dela, garantía da súa 

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

diversas, algunhas das cais o propio alumno nin sequera pode considerar aínda que 

terá que facelo). 

 

 

 

7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

 

 Libro de texto: Mosaic 1. Ed. Oxford.  (con soporte dixital para o profesor e para o 

alumnado) 

 Workbook 
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 Libro de lectura (o título decidirase despois da avaliación inicial) 

 Student’s MultiRom (CD con actividades para o alumnado) 

 Diccionario (en todas as aulas haberá un diccionario bilingüe) 

 Recursos didácticos de diferentes páxinas web como:  

 

o The World Wide Web a través de Internet. 

o As pizarras interactivas (Interactive whiteboards). 

o Blogs, por exemplo: *http://*edublogs.*org, 

*https://*blogger.*com/*start 

o Wikis ou páxinas *web creadas e editadas por un grupo de xente, por 

exemplo: *http://*www.*wikispaces.*com ou 

*http://*pbworks.*com/*academic.*wiki 

o Podcasts ou arquivos de audio e video que poden ser vistos no 

ordenador 

 Outras páxinas web como: 

www.oup. com/elt 

www.agendaweb.com 

www.oupe.es 

www.englishexercises.org 

learnenglish.britishcouncil.org 

www.teachingenglish.org.uk 
http://www.learn-english-today.com/lessons/lessons_list.html 
http://www.eslgold.com/ 
http://www.englishgrammar.org/lessons/ 
http://www.esl-galaxy.com/ 
http://www.esltower.com/index.html 
http://www.isabelperez.com/default.htm 
www.slideshare.com 
www.busyteacher.com 
 
 
Para Listenings: 
 
http://www.esl-lab.com/ 
 
http://www.elllo.org/ 
 
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-
great?utm_source=learnenglish&utm_medium=homepage-advert&utm_campaign=le-adverts 
 
http://www.world-english.org/listening.htm 
 
 

 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://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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.slideshare.com/
http://www.busyteacher.com/
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://www.world-english.org/listening.htm
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8. CRITERIOS PARA A AVALIACION, CUALIFICACIÓN E  PROMOCION  1º ESO  

 

Os criterios de cualificación  baséanse na consecución e superación dos 

contidos mínimos esixibles. 

A  nota necesaria para obter aprobado é 5 . 

 

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

 

Actitude 10 % 

Oral (Listening & Speaking) 20 % 

Grammar & Vocabulary 40 % 

Reading (10 %) & Writing (20 %) 30 % 

 

 

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

 

É necesario un mínimo de 3´5 de nota nas partes de Grammar/ Vocabulary e 

Reading / Writing para poder facer media. 

 

O libro de lectura obrigatorio  estará valorado no apartado de reading e writing 

cun valor dun 20%.  Os alumnos que suspendan o exame do libro de lectura 

obrigatoria terán que presentan feitas as actividades da novela.  Os alumnos 

ACI non terán libro de lectura. 

 

Os verbos irregulares estarán incluídos no apartado de grammar e vocabulario e 

terá unha porcentaxe do 10%.  

 

Estas probas realizaranse na avaliación que cada profesor considere 

conveniente. 

 

A materia de inglés é  de avaliación continua. Iso significa que cada avaliación  

incluirá toda a materia dada anteriormente. Polo tanto non se realizarán probas 

de recuperación ao longo do curso. 

 

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

Incluirá o libro de lectura obrigatoria. Non se avaliará ningún traballo adicional   

e a cualificación será a da proba realizada. No caso de ter o libro de lectura 

aprobado,o alumno non realizará a parte de novela da proba, e a porcentaxe 

pasará ao apartado de reading and writing.  Non haberá proba de Listening ou 

Speaking. 

 

As porcentaxes da proba serán: 

 

Grammar & Vocabulary 50 % 

Reading & Writing 40 % 

Libro de lectura 10 % 
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Criterios de avaliación de ACIs: 

 

Os alumnos con NEEs serán avaliados do material de primaria ou secundaria do 

nivel de adaptación correspondente, seguindo sempre o tipo de exercicios 

feitos na clase. 

 

As porcentaxes para a nota da 1ª, 2ª  e  3ª  evaluación destes alumnos son: 

 

Actitude. Tarefas na casa e na clase. 20 % 

Caderno de traballo de Inglés 20 % 

Probas obxectivas.  Exames por escrito. 60 % 

 

20%  ACTITUDE. O alumno deberá amosar unha conduta axeitada en todo 

momento, respetuosa cara a materia, os compañeiros e o/a profesor(a). A 

puntualidade, a entrega das tarefas diarias en prazo e forma, a presentación do 

material de traballo (libro, fichas e caderno) e o interese amosado pola lingua 

estranxeira a través do seu traballo serán os factores a ter en conta neste 

apartado. (10%  Esforzo e interese + 10% Tarefas de casa e traballo na clase) 

 

20% CADERNO DE TRABALLO DE INGLÉS. O alumno deberá levar un caderno de 

traballo para a materia na que se recollerán e organizarán todos os contidos e 

os exercicios feitos a diario. Orde, organización e limpeza serán tidos en conta 

neste apartado. Esta libreta deberá presentarse o día indicado cada trimestre 

para a súa valoración. 

 

60% PROBAS OBXECTIVAS. O alumno realizará varias probas escritas cada 

trimestre. As probas estarán extraidas do seu libro, das fichas, ou do seu caderno 

de inglés. En caso de suspender as probas poderánse recuperar na seguinte 

avaliación. Aínda que a avaliación é continua na materia de Inglés, en cada 

avaliación farase fincapé nos contidos específicos de cada trimestre. 

 

Proba extraordinaria de setembro: non farán a parte lo libro de lectura e a 

proba estará baseada no seu caderno de traballo do curso ou en outro material 

traballado na clase.  
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Contidos minimos: 

O alumnado deberá mostrar un dominio en grao mínimo dos cinco bloques de contidos 

expostos na presente programación: 1: Comprensión de textos orais ; 2: Produción de 

textos orais: expresión e interacción; 3: Comprensión de textos escritos; 4: Produción de 

textos escritos : expresión e interacción; 5: Coñecemetno da lingua e consciecia 

plurilingüe e intercultural. Entre eles destacamos os seguintes:  

 Comprensión da idea xeral e as informacións específicas mais relevantes de 

textos orais, emitidos cara a cara ou por medios audiovisuais, sobre asuntos 

cotiáns producidos amodo e con claridade.  

 Identificación da idea xeral e extracción de información específica de textos 

escritos adecuados á idade, con apoio de elementos textuais e non textuais, 

sobre temas variados relacionados con temas e vocabulario do libro de texto 

Mosaic 1 da editorial Oxford, respondendo a preguntas, identificando 

información falsa, completando frases, etc.  

 Redacción de textos breves en diferentes soportes utilizando as estruturas, as 

funcións e o léxico adecuados, así como algúns elementos básicos de cohesión, 

a partir de modelos, e respectando as regras elementais de ortografía e de 

puntuación.  

 Desenvolverse na maioría das actividades de aula facendo un uso espontáneo 

da lingua estranxeira.  

 Ler un libro de lectura obrigatoria e superar a proba de dita lectura.  

Os contidos que conforman esta materia e este curso, agrupáronse en: comprensión e 

produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua 

e conciencia plurilingüe e intercultural. Estes cinco bloques, relacionados cos dous 

centros de atención específicos: a linguaxe oral e a linguaxe escrita, recollen os 

elementos constitutivos do sistema lingüístico, o seu funcionamento e relacións e a 

dimensión social e cultural da lingua estranxeira.  

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: 

 Uso do contexto verbal e non verbal e dos coñecementos previos sobre a 

situación (quen fala a quen, con que intencións, onde e cando) que dan lugar a 

inferencias do significado baseadas no contexto.  

 Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema. 

 Identificación de palabras clave.  

 Adaptación da escoita á súa finalidade (global e/ou específica).  

 Identificación dos recursos lingüísticos ou temáticos adquiridos.  
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 Inferencia do significado probable das palabras ou das frases que descoñece.  

B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa.  

B1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, reescoitando o texto gravado ou 

solicitando repetición ou reformulacións do dito.  

 

 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Estratexias de produción: 

Planificación 

 Identificación do contexto, do destinatario e da finalidade da produción ou da 

interacción.  

 Adecuación do texto ó destinatario, ó contexto e ó canal, escollendo os 

expoñentes lingüísticos necesarios para lograr a intención comunicativa. 

 Percepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas 

principais e a súa estrutura básica. 

Execución  

 Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de 

interacción, e elementos lingüísticos previamente asimilados e memorizados. 

 Expresión da mensaxe con claridade e coherencia básica, estruturándoo 

adecuadamente e axustándose, no seu caso, ós modelos e ás fórmulas de cada 

tipo de texto traballados na clase previamente. 

 Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou da 

mensaxe (facer concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar 

as dificultades e os recursos lingüísticos dispo-ñibles. 

 Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e 

paralingüísticos: 

Lingüísticos: 

o Modificación de palabras de significado parecido. 

o Definición ou paráfrasis dun término ou unha expresión. 

Paralingüísticos: 

o Petición de axuda ou clarificación. 

o Sinalización de obxectos, usos deícticos ou realización de accións que 

aclaren o significado. 
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o Uso da linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións 

faciais, posturas, e contacto visual ou corporal). 

o Uso de elementos cuasiléxicos (hum, puah, etc.) de valor comunicativo. 

o Uso dos elementos prosódicos sinxelos (pausas, ritmo e entonación) como 

substitutos dos marcadores discursivos para indicarlle ó destinatario ou 

oínte as partes do discurso que deben ser cointerpretadas. 

B2.2. Actitud de respeto cara si mesmo/a e cara as demais persoas, para comprender e 

facerse comprender. 

B2.3. Rutinas ou modelos elementais de interacción segundo o tipo de situación de 

comunicación: chegada e saída do centro, conversación telefónica, compra-venta, e 

outras igualmente cotiás e básicas. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Estratexias de comprensión: 

 Movilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema, a partir da 

información superficial: imaxes, organización na páxina, títulos de cabecera, etc.  

 Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en superficie ou 

oceánica, selectiva, intensiva ou extensiva).  

 Identificación do tipo textual básico (narrativo, descritivo ou explicativo), 

adaptando a comprensión a él.  

 Distinción de tipos de comprensión necesarios para a realización da tarefa 

(sentido xeral, información esencial e puntos principais).  

 Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto.  

 Inferencia e plantexamiento de hipótesis sobre significados a partir da 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos e paratextuais.  

 Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

B3.2. Uso de técnicas como subliñar ou tomar notas para lograr unha mellor 

comprensión do contido e da estrutura do texto.  

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

B4.1. Estratexias de produción: 

Planificación  

 Movilización e coordinación das propias competencias xerais e comunicativas a 

fin de realizar eficazmente a tarefa (repasar o que se sabe sobre o tema, o que 

se pode ou se quere decir, etc.).  

 Localización e uso adecuados de recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun 

dicionario ou dunha gramática, obtención de axuda, etc.).  

 Uso de elementos coñecidos leídos nun texto escrito para elaborar os propios 

textos.  
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Execución  

 Elaboración dun borrador seguindo textos modelo. 

 Estruturación do contido do texto. 

 Organización do texto en parágrafos abordando en cada un unha idea 

principal, conformando entre todos o seu significado ou a idea global. 

 Expresión da mensaxe con claridade axustándose ós modelos e ás fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 Reaxuste da tarefa (emprender unha versión más modesta de ésta) ou da 

mensaxe (facer concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar 

as dificultades e os recursos dispoñibles. 

 Recurso ós coñecementos previos (utilizar frases feitas e locucións, do tipo “agora 

volvo”, “xa nos veremos”, etc.). 

Revisión: 

 Identificación de problemas, erros e repeticións. 

 Atención ás convencións ortográficas e ós signos de puntuación. 

 Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño da letra, etc.). 

 Reescritura definitiva.entre todos su significado o la idea global.pal, confirmando 

e al destinatario u oyenteras, y contacto visual o corporal). 

 tidadentrreen 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 

 Sonidos e fonemas vocálicos. 

 Sonidos e fonemas consoánticos e as súas agrupacións. 

 Procesos fonolóxicos básicos. 

 Acento dos elementos léxicos illados, e no sintagma e na oración. 

B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

 Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 

 Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos 

suspensivos, parénteses e comiñas. 

B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

 Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas e normas de cortesía 

propias da súa idade e de rexistros informal e estándar, e da linguaxe non verbal 

elemental na cultura estranxeira. 

 Acercamento a algúns aspectos culturais visibles: hábitos, horarios, actividades 

ou celebracións; condicións de vida (vivienda e contexto); relacións interpersoais 

(familiares, de amizade ou escolares); música, comida, lecer, deportes, 

comportamentos proxémicos, lugares, etc.; e costumes, valores e actitudes máis 
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evidentes sobre aspectos propios da súa idade, a través de producións 

multimedia e de manifestacións artísticas dos países onde se fale a lingua 

estranxeira. 

 Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas elementais e máis significativas 

no costumes cotiáns e no uso das formas básicas de relación social entre os 

países onde se fala a lingua estranxeira e o noso. 

 Actitud receptiva e respetuosa cara as persoas, os países e as comunidades 

lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha cultura diferente á propia. 

B5.4. Plurilingüismo: 

 Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que coñece para 

mellorar a súa aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.  

 Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valorando 

positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe.  

B5.5. Funcións comunicativas:  

 Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais básicas propias da súa 

idade. 

 Descrición de calidades físicas e abstractas básicas de persoas, obxectos, 

lugares e actividades.  

 Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e expresión básica de sucesos futuros.  

 Petición e oferta de información, indicacións, expresión sinxela de opinións e 

advertencias.  

 Expresión do coñecemento, a certeza e a dúbida.  

 Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización 

e a prohibición.  

 Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza e a sorpresa, e os seus contrarios.  

 Formulación de suxestións e desexos, e expresión básica de condicións e 

hipóteses.  

 Establecemento e mantemento básicos da comunicación e a organización 

elemental do discurso.  

B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 

 Identificación persoal elemental; vivenda, fogar e contorna; actividades da vida 

diaria; familia e amizades; traballo, tempo libre, lecer e deporte; vacacións; 

saúde e coidados físicos; educación e estudio; compras; alimentación e 

restauración; transporte; lingua e comunicación; medio natural, clima e ámbito 

natural; e tecnoloxías da información e da comunicación.  

 Expresións fixas; enunciados fraseolóxicos básicos e más habituais (saúdos, 

despedidas, preguntas por preferencias e expresión sinxelas de opinións), e 

léxico sobre temas relacionados con contidos sinxelos doutras áreas do currículo.  
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B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada idioma.: 

 

• Artigo determinado e indeterminado (the /a /an)  

• As preposicións de lugar.  

• Os demostrativos this ,that, these e those, os posesivos e o xenitivo saxón e os 

pronomes persoais suxeito e obxecto.  

• Pronomes interrogativos (when, what, where, ...)   

• Presente do verbo to be e have got (afirmativa, negativa, interrogativa e 

respostas breves)  

• There is e there are (afirmativa, negativa, interrogativa e respostas breves)  

• Presente dos verbos (afirmativa, negativa, interrogativa e respostas breves). 

Adverbios de frecuencia,  adverbios de tempo e preposicións asociadas a expresións 

de tempo  

• Estrutura like+verb -ing 

• Os adxectivos comparativos e superlativos. 

• Presente continuo (afirmativa, negativa, interrogativa e respostas breves)  

•  Os modais : can/can't must/ mustn’t  

• Pasado do verbo to be (afirmativa, negativa, interrogativa e respostas breves) 

•There was e There were  

• Os substantivos contables e incontables e o uso de some / any/ much / many / a 

lot of 

• Pasado simple de verbos regulares e algúns irregulares (afirmativa, negativa, 

interrogativa e respostas breves)  

• Léxico, vocabulario, fórmulas e expresións correspondentes ás unidades do libro 

de texto Mosaic 1 impartidas neste curso. 
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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 DO ENSINO E A PRACTICA 

DOCENTE 

 

TABOA DE INDICADORES   

 

 SI/NON. Por que? 

Os obxectivos marcados son axeitados ás 

capacidades e intereses do alumnado 

 

O alumnado ten claros os obxectivos  

As competencias foron traballadas, gradadas e 

desenvolvidas 

 

Os contidos foron adaptados ás peculiaridades do 

alumnado 

 

A metodoloxía é estimulante para o alumnado e eles a 

consideran axeitada 

 

Os materiais e recursos son axeitados  

Motivouse o alumnado  

Logramos a implicación das familias  

O equipo docente traballou coordinadamente e 

asumindo pautas compartidas 

 

As actividades foron axeitadas ás capacidades do 

alumnado 

 

Traballaronse os estandares de aprendizaxe   

A axuda prestada foi axustada ás necesidades do 

alumnado 

 

Temos dado a posibilidade de interactuar entre iguais  

Tiveron cabida as iniciativas persoais do alumnado  

O desenvolvemento  das actividades axustouse ao que 

se programou 

 

A organizacion dos espazos da aula favorece o traballo 

tanto individual como colectivo, asi como o 

desenvolvemento de tarefas e metodoloxías diversas 

 

O uso das novas tecnoloxías foi axeitado tanto para o 

alumnado como para as explicacións e usos de 

recursos por parte do profesorado 

 

 

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  

 

.  

 

10. ORGANIZACION DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACION E AVALIACIÓN 

DE MATERIAS PENDENTES 

 

 Neste nivel non hai alumnado con materias pendentes 
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11. PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 

 

Segundo a lexislación ao longo do mes de setembro farase unha avaliación inicial do 

alumnado de 1º ESO. Para iso, se fará unha proba de diagnóstico na que se avaliarán 

contidos (vocabulario e gramática) . Esta proba incluirá actividades para avaliar as 

habilidades orais (listening and speaking) do alumnado así como unha proba de writing 

e reading.  

 

Os nenos e nenas que chegan a 1º ESO forman un conxunto moi hetereoxéneo que a 

avaliación inicial resulte imprescindible para detectar todos aqueles casos con 

necesidades especiais. 

Unha vez realizada a proba o profesorado saberá o punto de partida de cada alumno 

e se é necesario adoptará medidas de reforzo para que o alumnado acade os 

obxectivos do curso 

 

 

  

 

12. MEDIDAS DE  ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

As actividades de reforzo e ampliación permiten darlles unha atención individualizada 

aos alumnos, segundo as súas necesidades e o seu ritmo de aprendizaxe. En cada 

unidade están incluídas actividades que   dan resposta ás diversas situacións que se 

suscitan na aula: actividades de reforzo,  consolidación e ampliación para os alumnos .   

 De reforzo 

O proxecto parte do recoñecemento de que en toda clase hai alumnos/as con 

diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe e diferentes niveis de motivación, ao tempo 

que persegue o obxectivo de que todo alumno/a participe no proceso de aprendizaxe 

con plena satisfacción e alcance o éxito de acordo ao seu nivel de capacidade e 

interese. 

 

O profesor ou profesora decidirá se sería conveniente reducir o número de sesións 

dedicadas a realizar algunhas destas actividades co fin de realizar outras distintas que 

axuden ao desenvolvemento dunha determinada destreza lingüística. 

 

A diversidade de exercicios e actividades utilizados nos materiais posibilita que todos os 

alumnos/as poidan encontrar algún que estea de acordo co seu estilo e ritmo de 

aprendizaxe. Certo tipo de actividade é deliberadamente máis sinxelo, de tal maneira 

que todos os alumnos/as sexan capaces de levar a cabo a actividade con éxito. Ser 

capaces de levar a cabo con éxito pequenas actividades, como copiar listas de 

palabras, constitúe un factor importante para os alumnos de asimilación máis lenta, ao 

contribuír de xeito importante a aumentar a confianza en si mesmos como aprendices 

de linguas estranxeiras. 
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As actividades de reforzo repasan e consolidan os contidos do curso sen engadir novos:  

 Actividades opcionais no Teacher's Guide. 

 Páxinas Language summary e Review ao final de cada unidade no Student's 

Book. 

 As actividades propostas no Tests and Teacher's Resources multi-ROM: 

o Grammar + Vocabulary (1 star – Basic) 

o Grammar + Vocabulary (2 stars – Revision) 

 As actividades propostas no Workbook  

 As seccións de referencia e práctica do WB: 

 Grammar reference + Grammar practice 

 Vocabulary reference + Vocabulary practice 

 Irregular verb list  

1. As seccións de referencia e práctica do SB: 

 Pronunciation practice  

 Irregular verb list  

1. Os 3 Projects do SB, un cada tres unidades: 

 

 De ampliación 

Segundo se considere oportuno, e conforme aos criterios do profesor, pode dedicarse 

algunha sesión a actividades específicas de ampliación, as cales serán organizadas 

segundo o seu criterio, dependendo das necesidades educativas dos alumnos e dos 

diferentes ritmos de aprendizaxe. 

 

As actividades de ampliación estenden os contidos do curso: 

 

 A guía do mestre (Teacher’s guide) conta con exercicios extra (Optional 

activities). 

 As actividades intercurriculares propostas no SB (Focus on...): 

 As actividades propostas no Tests and Teacher's Resources multi-ROM: 

o Grammar + Vocabulary (3 stars – Extension) 

o Communicative pair work worksheets 

o Drama  

o Cross-curricular extension worksheets  

 As actividades propostas no Natural Sciences for ESO 1 & 2 para ensinar Ciencias 

da Natureza a través da lingua inglesa. 
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O alumnado con necesidades educativas especiais traballarase con adaptacións 

curriculares en colaboración co Departamento de Orientación. 

  

Criterios e procedementos previstos para realizar las adaptacións curriculares 

apropiadas para os alumnos con necesidades educativas especiais 

  

As adaptacións centraranse en: 

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe 

2. Apoio dentro da aula por mestres especialistas, persoal complementario ou outro 

persoal. 

3. Metodoloxía máis personalizada. 

4. Accesibilidade dos elementos do currículo para o alumnado con necesidades 

educativas especiais. 

5. Reforzar as técnicas de aprendizaxe. 

6. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes. 

7. Adaptacións curriculares significativas dos elementos do currículo. 

8. Aumentar a atención orientadora. 

9. Atención educativa ó alumnado por situacións personais de hospitalización ou 

de convalecencia domiciliaria. 

10. Enriquecemento curricular. 

11. Avaliacións adaptadas ás necesidades destes alumnos. 

a) Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: facilitaranse contidos e 

materiais de extensión adecuados as necesidades destes alumnos para permitir 

alcanzar o máximo do seu potencial. 

b) Para os alumnos con integración tardía no sistema educativo: adoptaranse as 

medidas de reforzo necesarias para facilitar a súa integración escolar e a recuperación 

de seu desfase para que lles permita continuar cos seus estudos con aproveitamento. 

c) Para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: se adoptarán tanto 

medidas de escolarización como de atención. Para os alumnos con discapacidade, se 

tomarán medidas de flexibilización e alternativas metodoloxicas. Para os alumnos con 

dificultades de aprendizaxe graves, se priorizarán os contidos de procedementos e 

actitudes, buscando a integración social, ante a imposibilidade de alcanzar un 

progreso suficiente nos contidos conceptuais. Hai que insistir nos contidos instrumentais 

ou en materiais considerados como tales.  

Cando as adaptacións non són o suficiente temos a diversificación curricular, por meio 

do cal un alumno ou alumna podería deixar de cursar parte do tronco común da 

etapa e empregar este tempo en outro tipo de actividades educativas, ben como as 
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ofertas en espazos opcionais, ben como actividades deseñadas especialmente para 

el/ela, que poderían cursar dentro ou fóra do centro. Este/a alumno/a seguiria tendo 

en todo momento como referencia os obxectivos xerais da etapa, pero accedería a 

eles a través doutro tipo de contidos e actividades. 

 

 

  

13. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

A programación incorpora o conxunto de elementos transversais no proceso de 

aprendizaxe, recollidos tamén pola LOMCE. Como é de agardar, a comprensión 

lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e as TIC traballaranse 

intensamente ó longo de todo o proceso. Así mesmo 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 tódolos eidos, rexeitamento a 

calquera tipo de violencia, racismo e xenofobia, respecto ás vítimas do terrorismo, o 

desenvolvemento sostible e o medio ambiente, 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. 

 

  
 

14. PROGRAMACIÓN DAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

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

inglés para o alumnado de 1º ESO,  entre outros. Normalmente esta actividade 

realizase no segundo trimestre. 

 Esperamos contar coa oferta de animacións culturais por parte da editorial, que 

está aún por concretar. 

 

15. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACION 

 

Para avaliar a adecuación da programación á consecución dos obxectivos educativos 

propostos se valorarán: 

Os resultados das avaliacións e a porcentaxe de alumnado que supera os contidos da 

materia. 

 

Asemesmo nas reunións de departamentos 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 ESO estarán expostos no taboleiro os contidos mínimos e os 

criterios de avaliación da materia. 

Asemesmo esta programación queda a disposición da comunidade educativa. 
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