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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

 Aprender unha nova lingua é, seguramente, un dos retos máis difíciles aos que se 

enfrontan os estudantes ao longo da súa vida académica, sobre todo porque 

supón mergullarse de forma activa nunha cultura e nunha visión da vida moi 

diferentes da súa. A medida que aprenden un idioma, desenvolven unha serie de 

competencias clave da aprendizaxe. Ademais de adquirir a Competencia en 

comunicación lingüística, estas unidades tamén levan á adquisición doutras 

competencias: 

 

- A Competencia conciencia e expresións culturais e a Competencia matemática 

e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, a través dos textos e dos temas 

elixidos. 

 

- A Competencia dixital, mediante as actividades de Internet e os materiais dixitais. 

 

- As Competencias sociais e cívicas a partir das interaccións e as dinámicas da 

clase, que desenvolven a aprendizaxe colaborativa. 

 

- O Sentido de iniciativa e espírito emprendedor desenvólvese ao longo de todo o 

proceso da aprendizaxe do idioma á través das actividades de expresión e 

interacción oral e escrita, nas que o alumno ha de tomar decisións sobre que dicir e 

como facelo, e con que medios. 

 

Durante o proceso de adquisición da lingua inglesa é habitual que os alumnos/as 

mostren claras preferencias por determinadas áreas da aprendizaxe. Por exemplo, 

quizais lles interese máis aprender o inglés que fala a xuventude hoxe en día que as 

regras gramaticais. Ou tamén, poida que teñan máis facilidade para unhas 

destrezas de aprendizaxe que para outras. 

 

   

Perfil individual do estudante que entra en 3º da ESO 

O alumnado que empeza 3º da ESO, polo xeral, considérase como estudante de 

inglés no ensino secundario. Tanto se a súa actitude é positiva coma se é negativa, 

o comezo do segundo ciclo da ESO ofrécelle unha excelente oportunidade de 

avaliar o seu propio progreso en inglés e de marcar novos obxectivos que lle 

axudarán a enfrontarse aos retos desta etapa do sistema educativo.   

  

Nesta nova etapa, a avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado é 

continua e a decisión do profesor/a de promover ao alumno/a será adoptada 

atendendo á consecución das competencias clave e aos obxectivos da etapa. 

 

 

SECCIÓN BILINGÜE 

 Este curso segue en funcionamento a sección bilingüe de Xeografía en 3ª ESO. O 

alumnado estará repartido en dous cursos . Estes alumnos recibirán unha hora de 

apoio á sección. A avaliación destes alumnos será igual que a dos outros alumnos 

do mesmo nivel. 
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3. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE LINGUA ESTRANXEIRA Á ADQUISICIÓN DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

  

 

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 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. 
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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. 
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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. 

 

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. 

 



8 

 

 

 
 

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. 

 

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; 
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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. 

 

  Rúbrica de avaliación por competencias clave 

 

A continuación, inclúese un modelo a modo de rúbrica, para poder avaliar as 

competencias que se van adquirindo en cada unidade e, na última, o modelo de 

avaliación global, as que se adquiriron ao longo do curso. 

 

Cada competencia desagregouse en distintos indicadores, que permitirán unha 

avaliación moito máis detallada da mesma. 

 

Os instrumentos para avaliar que se especificaron son os máis xerais, pero cada 

profesor/a pode ter as súas propias necesidades e adaptará o modelo segundo 

conveña. 

 

 

UNIDADE 1: What a journey! 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 

Tr
a

b
a

llo
 n

a
 

c
la

se
 

P
ro

b
a

 e
sc

ri
ta

 

P
ro

b
a

 o
ra

l 

W
o

rk
b

o
o

k
 

P
o

rt
fo

lio
 

O
u

tr
o

s IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece vínculos e relacións 

construtivas cos demais e co contorno, 

e achégase a novas culturas, que 

adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como 

motor da resolución pacífica de 

conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes 

orais en situacións comunicativas 

diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a 

cada situación, utilizando códigos e 

habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do 

intercambio comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa 

información para comprender, 

compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas 
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ou creativas diversas. 

Usa a lectura como fonte de pracer, 

de descubrimento doutros contornos, 

idiomas e culturas, de fantasía e de 

saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de 

discurso acordes á situación 

comunicativa en diferentes contextos 

sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións 

sociais, dos valores e aspectos culturais 

e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención 

comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta 

opinións distintas á propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias 

ideas e emocións, e acepta e realiza 

críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e 

desenvólvese en contextos distintos ao 

propio, comunicándose nunha lingua 

estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de 

información, comunicación e 

aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de 

información, amplía o coñecemento 

sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve 

problemas relacionados coa vida cotiá 

e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e 

precisión informacións, datos e 

argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior 

variedade de situacións e contextos, 

segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e 

estima e axuíza a lóxica e a validez de 

argumentacións e informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e 

valora o grao de certeza asociado aos 

resultados derivados dos razoamentos 

correctos. 

           

Identifica situacións que precisan            
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elementos e razoamentos 

matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona 

as técnicas adecuadas para calcular, 

representar e interpretar a realidade a 

partir da información dispoñíbel. 

Utiliza elementos e razoamentos 

matemáticos para interpretar e 

producir información, resolve 

problemas provenientes da vida cotiá 

e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí 

consecuencias e mellora e preserva as 

condicións de vida propia e dos 

demais; ademais, desenvólvese 

adecuadamente, con autonomía e 

iniciativa persoal en diversos ámbitos 

da vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios 

básicos que permiten a análise dos 

fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo 

físico no que se desenvolven a vida e a 

actividade humana e interactúa co 

espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na 

observación da realidade e na análise 

das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de 

consumo responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as 

consecuencias duns ou outros modos 

de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, 

nun contorno natural e social tamén 

saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e 

obtén conclusións baseadas en probas 

para comprender e tomar decisións 

sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade 

humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos 

científicos e técnicos, e teorías 

científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os 

procesos e actitudes propios da análise 

sistemática e de indagación científica. 
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Recoñece a natureza, fortalezas e 

límites da actividade investigadora, 

como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, 

seguindo criterios de economía e 

eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do 

mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento 

científico, xunto con outras formas de 

coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e 

ao desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos 

naturais, coida o ambiente, fai un 

consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva 

como elementos clave da calidade de 

vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica 

información para transformala en 

coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender e 

comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e 

as súas pautas de decodificación e 

transferencia, e aplica en distintas 

situacións e contextos o coñecemento 

dos diferentes tipos de información, as 

súas fontes, as súas posibilidades e a 

súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, 

analiza, sintetiza e fai inferencias e 

deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e 

intégraa nos esquemas previos de 

coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación como instrumento 

de traballo intelectual na súa dobre 

función de transmisoras e xeradoras de 

información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información 

abundante e complexa, resolve 

problemas reais, toma decisións, 
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traballa en contornos colaborativos e 

xera producións responsábeis  e 

creativas. 

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación a partir da 

comprensión da natureza e do modo 

de operar dos sistemas tecnolóxicos, e 

do efecto que eses cambios teñen no 

mundo persoal e sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais 

de software e hardware que poidan 

xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e 

oriéntaa para conseguir obxectivos e 

fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo 

eficiente, e avalía e selecciona novas 

fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van 

aparecendo, en función da súa 

utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, 

responsábel, crítica e reflexiva ao 

seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, 

contrastándoa cando é necesario. 

Respecta as normas de conduta 

acordadas socialmente para regular o 

uso da información e as súas fontes nos 

distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na 

aprendizaxe e continuar aprendendo 

de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios 

obxectivos e necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias 

capacidades e das estratexias 

necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, 

confianza nun mesmo e gusto por 

aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como 

se aprende. 

           

Xestiona e controla de forma eficaz os 

procesos de aprendizaxe, 

optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 
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Saca proveito das propias 

potencialidades, aumentando 

progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a 

atención, a concentración, a memoria, 

a comprensión e a expresión lingüística 

ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes 

para a recollida, selección e 

tratamento da información, incluídos os 

recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e 

criticamente, coa información 

dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala 

en coñecemento propio relacionado 

cos coñecementos previos e coa 

propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio 

e longo prazo. 

           

Autoavalíase e autorregúlase, é 

responsábel, acepta os erros e 

aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as 

propias capacidades e coñecementos 

desde un sentimento de competencia 

ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que 

vive e contribúe á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como 

comportarse en determinadas 

situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os 

dereitos e deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas 

perspectivas á hora de analizar a 

realidade social e histórica do mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente 

a comprensión da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades 

actuais, a súa crecente pluralidade e o 

seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á 

sociedade na que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude 

construtiva, mediante unha escala de 

valores baseada na reflexión crítica e 
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no diálogo. 

Ponse no lugar do outro e comprende 

o seu punto de vista, aínda que sexa 

diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos 

entre os diferentes colectivos, 

especialmente entre o home e a 

muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de 

convivencia coherentes cos valores 

democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, 

solidaria e responsábel ante o 

cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

           

Adquire valores como a 

responsabilidade, a perseveranza, o 

coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e 

demora a necesidade de satisfacción 

inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina 

proxectos, e leva adiante as accións 

necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, 

responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a 

cabo proxectos, elabora novas ideas, 

busca solucións e ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, 

coñece as fases de desenvolvemento 

dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e 

autoavalíase, extrae conclusións e 

valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e 

mantén a motivación para lograr o 

éxito nas tarefas emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, 

laboral ou de lecer dispoñíbel, coas 

capacidades, desexos e proxectos 

persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o 

cambio, comprende os cambios como 

oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os 
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problemas e atopa solucións en cada 

un dos proxectos vitais que emprende. 

Dispón de habilidades sociais para 

relacionarse, cooperar e traballar en 

equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes 

relacionadas co liderado de proxectos, 

as habilidades para o diálogo e a 

cooperación, a organización de 

tempos e tarefas, a capacidade de 

afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e 

avalía accións ou proxectos individuais 

ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido 

crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora 

criticamente diferentes manifestacións 

culturais e artísticas, e utilízaas como 

fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios 

e alleos. 

           

Avalía e axusta os procesos necesarios 

para alcanzar resultados, xa sexan no 

ámbito persoal ou no académico. 

           

Expresa e comunica diferentes 

realidades e producións do mundo da 

arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a 

imaxinación e a creatividade para 

expresarse mediante códigos artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais 

técnicas, recursos e convencións das 

diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre 

as manifestacións artísticas e a 

sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do 

pensamento, das correntes estéticas, 

das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na 

expresión de ideas, experiencias ou 

sentimentos a través de diferentes 

medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o            
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dereito á diversidade cultural. 

Aprecia e goza coa arte para poder 

realizar creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de 

cultivar a propia capacidade estética 

e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á 

conservación do patrimonio cultural e 

artístico. 

           

 

 

UNIDADE 2: Achievements 

 

Competencias 
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1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións 

construtivas cos demais e co contorno, 

e achégase a novas culturas, que 

adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como 

motor da resolución pacífica de 

conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes 

orais en situacións comunicativas 

diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a 

cada situación, utilizando códigos e 

habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do 

intercambio comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa 

información para comprender, 

compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou 

creativas diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de 

descubrimento doutros contornos, 

idiomas e culturas, de fantasía e de 

saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de 

discurso acordes á situación 

comunicativa en diferentes contextos 
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sociais e culturais. 

Ten conciencia das convencións 

sociais, dos valores e aspectos culturais 

e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención 

comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta 

opinións distintas á propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias 

ideas e emocións, e acepta e realiza 

críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e 

desenvólvese en contextos distintos ao 

propio, comunicándose nunha lingua 

estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de 

información, comunicación e 

aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de 

información, amplía o coñecemento 

sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve 

problemas relacionados coa vida cotiá 

e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e 

precisión informacións, datos e 

argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior 

variedade de situacións e contextos, 

segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e 

estima e axuíza a lóxica e a validez de 

argumentacións e informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e 

valora o grao de certeza asociado aos 

resultados derivados dos razoamentos 

correctos. 

           

Identifica situacións que precisan 

elementos e razoamentos 

matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona 

as técnicas adecuadas para calcular, 

representar e interpretar a realidade a 

partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos 

matemáticos para interpretar e 
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producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma 

decisións. 

Comprende sucesos, predí 

consecuencias e mellora e preserva as 

condicións de vida propia e dos 

demais; ademais, desenvólvese 

adecuadamente, con autonomía e 

iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios 

básicos que permiten a análise dos 

fenómenos desde os diferentes campos 

de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo 

físico no que se desenvolven a vida e a 

actividade humana e interactúa co 

espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación 

da realidade e na análise das 

mensaxes informativas e publicitarias, 

así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as 

consecuencias duns ou outros modos 

de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun 

contorno natural e social tamén 

saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e 

obtén conclusións baseadas en probas 

para comprender e tomar decisións 

sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade 

humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos 

científicos e técnicos, e teorías 

científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os 

procesos e actitudes propios da análise 

sistemática e de indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e 

límites da actividade investigadora, 

como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, 

seguindo criterios de economía e 

eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo 
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laboral. 

Diferencia e valora o coñecemento 

científico, xunto con outras formas de 

coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos 

naturais, coida o ambiente, fai un 

consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva 

como elementos clave da calidade de 

vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica 

información para transformala en 

coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender e 

comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e 

as súas pautas de decodificación e 

transferencia, e aplica en distintas 

situacións e contextos o coñecemento 

dos diferentes tipos de información, as 

súas fontes, as súas posibilidades e a 

súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, 

analiza, sintetiza e fai inferencias e 

deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa 

nos esquemas previos de 

coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación como instrumento de 

traballo intelectual na súa dobre 

función de transmisoras e xeradoras de 

información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información 

abundante e complexa, resolve 

problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e 

xera producións responsábeis  e 

creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación a partir da 

comprensión da natureza e do modo 

de operar dos sistemas tecnolóxicos, e 

do efecto que eses cambios teñen no 
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mundo persoal e sociolaboral. 

Identifica e resolve problemas habituais 

de software e hardware que poidan 

xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e 

oriéntaa para conseguir obxectivos e 

fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo 

eficiente, e avalía e selecciona novas 

fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van 

aparecendo, en función da súa 

utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, 

responsábel, crítica e reflexiva ao 

seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, 

contrastándoa cando é necesario. 

Respecta as normas de conduta 

acordadas socialmente para regular o 

uso da información e as súas fontes nos 

distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na 

aprendizaxe e continuar aprendendo 

de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios 

obxectivos e necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias 

capacidades e das estratexias 

necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, 

confianza nun mesmo e gusto por 

aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como 

se aprende. 

           

Xestiona e controla de forma eficaz os 

procesos de aprendizaxe, 

optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias 

potencialidades, aumentando 

progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a 

atención, a concentración, a memoria, 

a comprensión e a expresión lingüística 

ou a motivación de éxito. 
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Coñece os diferentes recursos e fontes 

para a recollida, selección e 

tratamento da información, incluídos os 

recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e 

criticamente, coa información 

dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala 

en coñecemento propio relacionado 

cos coñecementos previos e coa 

propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio 

e longo prazo. 

           

Autoavalíase e autorregúlase, é 

responsábel, acepta os erros e aprende 

dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as 

propias capacidades e coñecementos 

desde un sentimento de competencia 

ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que 

vive e contribúe á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como 

comportarse en determinadas 

situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os 

dereitos e deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas 

perspectivas á hora de analizar a 

realidade social e histórica do mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente 

a comprensión da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades 

actuais, a súa crecente pluralidade e o 

seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á 

sociedade na que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude 

construtiva, mediante unha escala de 

valores baseada na reflexión crítica e 

no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o 

seu punto de vista, aínda que sexa 

diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos 

entre os diferentes colectivos, 

especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de            
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convivencia coherentes cos valores 

democráticos. 

Mantén unha actitude construtiva, 

solidaria e responsábel ante o 

cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

           

Adquire valores como a 

responsabilidade, a perseveranza, o 

coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e 

demora a necesidade de satisfacción 

inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina 

proxectos, e leva adiante as accións 

necesarias para desenvolver as opcións 

e plans persoais, responsabilizándose 

deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a 

cabo proxectos, elabora novas ideas, 

busca solucións e ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, 

coñece as fases de desenvolvemento 

dun proxecto, planifica, toma decisións, 

actúa, avalía o feito e autoavalíase, 

extrae conclusións e valora as 

posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e 

mantén a motivación para lograr o 

éxito nas tarefas emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, 

laboral ou de lecer dispoñíbel, coas 

capacidades, desexos e proxectos 

persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o 

cambio, comprende os cambios como 

oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os 

problemas e atopa solucións en cada 

un dos proxectos vitais que emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para 

relacionarse, cooperar e traballar en 

equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes 

relacionadas co liderado de proxectos, 

as habilidades para o diálogo e a 

cooperación, a organización de 
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tempos e tarefas, a capacidade de 

afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

Imaxina, emprende, desenvolve e 

avalía accións ou proxectos individuais 

ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido 

crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora 

criticamente diferentes manifestacións 

culturais e artísticas, e utilízaas como 

fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios 

e alleos. 

           

Avalía e axusta os procesos necesarios 

para alcanzar resultados, xa sexan no 

ámbito persoal ou no académico. 

           

Expresa e comunica diferentes 

realidades e producións do mundo da 

arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a 

imaxinación e a creatividade para 

expresarse mediante códigos artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais 

técnicas, recursos e convencións das 

diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre 

as manifestacións artísticas e a 

sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do 

pensamento, das correntes estéticas, 

das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na 

expresión de ideas, experiencias ou 

sentimentos a través de diferentes 

medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o 

dereito á diversidade cultural. 

           

Aprecia e goza coa arte para poder 

realizar creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de 

cultivar a propia capacidade estética e 

creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á 

conservación do patrimonio cultural e 

artístico. 
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UNIDADE 3: Holiday Time 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións 

construtivas cos demais e co contorno, 

e achégase a novas culturas, que 

adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como 

motor da resolución pacífica de 

conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes 

orais en situacións comunicativas 

diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a 

cada situación, utilizando códigos e 

habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do 

intercambio comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa 

información para comprender, 

compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou 

creativas diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de 

descubrimento doutros contornos, 

idiomas e culturas, de fantasía e de 

saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de 

discurso acordes á situación 

comunicativa en diferentes contextos 

sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións 

sociais, dos valores e aspectos culturais 

e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención 

comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta 

opinións distintas á propia. 
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Expresa adecuadamente as propias 

ideas e emocións, e acepta e realiza 

críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e 

desenvólvese en contextos distintos ao 

propio, comunicándose nunha lingua 

estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de 

información, comunicación e 

aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de 

información, amplía o coñecemento 

sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve 

problemas relacionados coa vida cotiá 

e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e 

precisión informacións, datos e 

argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior 

variedade de situacións e contextos, 

segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e 

estima e axuíza a lóxica e a validez de 

argumentacións e informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e 

valora o grao de certeza asociado aos 

resultados derivados dos razoamentos 

correctos. 

           

Identifica situacións que precisan 

elementos e razoamentos 

matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona 

as técnicas adecuadas para calcular, 

representar e interpretar a realidade a 

partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos 

matemáticos para interpretar e 

producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma 

decisións. 

           

Comprende sucesos, predí 

consecuencias e mellora e preserva as 

condicións de vida propia e dos 

demais; ademais, desenvólvese 

adecuadamente, con autonomía e 
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iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

Aplica os conceptos e principios 

básicos que permiten a análise dos 

fenómenos desde os diferentes campos 

de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo 

físico no que se desenvolven a vida e a 

actividade humana e interactúa co 

espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación 

da realidade e na análise das 

mensaxes informativas e publicitarias, 

así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as 

consecuencias duns ou outros modos 

de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun 

contorno natural e social tamén 

saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e 

obtén conclusións baseadas en probas 

para comprender e tomar decisións 

sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade 

humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos 

científicos e técnicos, e teorías 

científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os 

procesos e actitudes propios da análise 

sistemática e de indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e 

límites da actividade investigadora, 

como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, 

seguindo criterios de economía e 

eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo 

laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento 

científico, xunto con outras formas de 

coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos 

naturais, coida o ambiente, fai un 
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consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva 

como elementos clave da calidade de 

vida das persoas. 

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica 

información para transformala en 

coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender e 

comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e 

as súas pautas de decodificación e 

transferencia, e aplica en distintas 

situacións e contextos o coñecemento 

dos diferentes tipos de información, as 

súas fontes, as súas posibilidades e a 

súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, 

analiza, sintetiza e fai inferencias e 

deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa 

nos esquemas previos de 

coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación como instrumento de 

traballo intelectual na súa dobre 

función de transmisoras e xeradoras de 

información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información 

abundante e complexa, resolve 

problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e 

xera producións responsábeis  e 

creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación a partir da 

comprensión da natureza e do modo 

de operar dos sistemas tecnolóxicos, e 

do efecto que eses cambios teñen no 

mundo persoal e sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais 

de software e hardware que poidan 

xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e 

oriéntaa para conseguir obxectivos e 

fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo            
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eficiente, e avalía e selecciona novas 

fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van 

aparecendo, en función da súa 

utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

É unha persoa autónoma, eficaz, 

responsábel, crítica e reflexiva ao 

seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, 

contrastándoa cando é necesario. 

Respecta as normas de conduta 

acordadas socialmente para regular o 

uso da información e as súas fontes nos 

distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na 

aprendizaxe e continuar aprendendo 

de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios 

obxectivos e necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias 

capacidades e das estratexias 

necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, 

confianza nun mesmo e gusto por 

aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como 

se aprende. 

           

Xestiona e controla de forma eficaz os 

procesos de aprendizaxe, 

optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias 

potencialidades, aumentando 

progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a 

atención, a concentración, a memoria, 

a comprensión e a expresión lingüística 

ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes 

para a recollida, selección e 

tratamento da información, incluídos os 

recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e 

criticamente, coa información 

dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala            
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en coñecemento propio relacionado 

cos coñecementos previos e coa 

propia experiencia persoal. 

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio 

e longo prazo. 

           

Autoavalíase e autorregúlase, é 

responsábel, acepta os erros e aprende 

dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as 

propias capacidades e coñecementos 

desde un sentimento de competencia 

ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que 

vive e contribúe á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como 

comportarse en determinadas 

situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os 

dereitos e deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas 

perspectivas á hora de analizar a 

realidade social e histórica do mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente 

a comprensión da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades 

actuais, a súa crecente pluralidade e o 

seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á 

sociedade na que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude 

construtiva, mediante unha escala de 

valores baseada na reflexión crítica e 

no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o 

seu punto de vista, aínda que sexa 

diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos 

entre os diferentes colectivos, 

especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de 

convivencia coherentes cos valores 

democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, 

solidaria e responsábel ante o 

cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 
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Adquire valores como a 

responsabilidade, a perseveranza, o 

coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e 

demora a necesidade de satisfacción 

inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina 

proxectos, e leva adiante as accións 

necesarias para desenvolver as opcións 

e plans persoais, responsabilizándose 

deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a 

cabo proxectos, elabora novas ideas, 

busca solucións e ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, 

coñece as fases de desenvolvemento 

dun proxecto, planifica, toma decisións, 

actúa, avalía o feito e autoavalíase, 

extrae conclusións e valora as 

posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e 

mantén a motivación para lograr o 

éxito nas tarefas emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, 

laboral ou de lecer dispoñíbel, coas 

capacidades, desexos e proxectos 

persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o 

cambio, comprende os cambios como 

oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os 

problemas e atopa solucións en cada 

un dos proxectos vitais que emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para 

relacionarse, cooperar e traballar en 

equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes 

relacionadas co liderado de proxectos, 

as habilidades para o diálogo e a 

cooperación, a organización de 

tempos e tarefas, a capacidade de 

afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e 

avalía accións ou proxectos individuais 

ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido 

crítico. 
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7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora 

criticamente diferentes manifestacións 

culturais e artísticas, e utilízaas como 

fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios 

e alleos. 

           

Avalía e axusta os procesos necesarios 

para alcanzar resultados, xa sexan no 

ámbito persoal ou no académico. 

           

Expresa e comunica diferentes 

realidades e producións do mundo da 

arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a 

imaxinación e a creatividade para 

expresarse mediante códigos artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais 

técnicas, recursos e convencións das 

diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre 

as manifestacións artísticas e a 

sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do 

pensamento, das correntes estéticas, 

das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na 

expresión de ideas, experiencias ou 

sentimentos a través de diferentes 

medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o 

dereito á diversidade cultural. 

           

Aprecia e goza coa arte para poder 

realizar creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de 

cultivar a propia capacidade estética e 

creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á 

conservación do patrimonio cultural e 

artístico. 

           

 

 

 

UNIDADE 4: Home and Away 

 

Competencias Instrumentos para avaliar Cualificación 
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1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións 

construtivas cos demais e co contorno, 

e achégase a novas culturas, que 

adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como 

motor da resolución pacífica de 

conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes 

orais en situacións comunicativas 

diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a 

cada situación, utilizando códigos e 

habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do 

intercambio comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa 

información para comprender, 

compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou 

creativas diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de 

descubrimento doutros contornos, 

idiomas e culturas, de fantasía e de 

saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de 

discurso acordes á situación 

comunicativa en diferentes contextos 

sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións 

sociais, dos valores e aspectos culturais 

e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención 

comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta 

opinións distintas á propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias 

ideas e emocións, e acepta e realiza 

críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e 

desenvólvese en contextos distintos ao 

propio, comunicándose nunha lingua 

estranxeira, polo menos. 
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Accede a diversas fontes de 

información, comunicación e 

aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de 

información, amplía o coñecemento 

sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve 

problemas relacionados coa vida cotiá 

e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e 

precisión informacións, datos e 

argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior 

variedade de situacións e contextos, 

segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e 

estima e axuíza a lóxica e a validez de 

argumentacións e informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e 

valora o grao de certeza asociado aos 

resultados derivados dos razoamentos 

correctos. 

           

Identifica situacións que precisan 

elementos e razoamentos 

matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona 

as técnicas adecuadas para calcular, 

representar e interpretar a realidade a 

partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos 

matemáticos para interpretar e 

producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma 

decisións. 

           

Comprende sucesos, predí 

consecuencias e mellora e preserva as 

condicións de vida propia e dos 

demais; ademais, desenvólvese 

adecuadamente, con autonomía e 

iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios 

básicos que permiten a análise dos 

fenómenos desde os diferentes campos 

de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo            
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físico no que se desenvolven a vida e a 

actividade humana e interactúa co 

espazo circundante. 

Demostra espírito crítico na observación 

da realidade e na análise das 

mensaxes informativas e publicitarias, 

así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as 

consecuencias duns ou outros modos 

de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun 

contorno natural e social tamén 

saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e 

obtén conclusións baseadas en probas 

para comprender e tomar decisións 

sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade 

humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos 

científicos e técnicos, e teorías 

científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os 

procesos e actitudes propios da análise 

sistemática e de indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e 

límites da actividade investigadora, 

como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, 

seguindo criterios de economía e 

eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo 

laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento 

científico, xunto con outras formas de 

coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos 

naturais, coida o ambiente, fai un 

consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva 

como elementos clave da calidade de 

vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica 

información para transformala en 
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coñecemento. 

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender e 

comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e 

as súas pautas de decodificación e 

transferencia, e aplica en distintas 

situacións e contextos o coñecemento 

dos diferentes tipos de información, as 

súas fontes, as súas posibilidades e a 

súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, 

analiza, sintetiza e fai inferencias e 

deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa 

nos esquemas previos de 

coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación como instrumento de 

traballo intelectual na súa dobre 

función de transmisoras e xeradoras de 

información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información 

abundante e complexa, resolve 

problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e 

xera producións responsábeis  e 

creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación a partir da 

comprensión da natureza e do modo 

de operar dos sistemas tecnolóxicos, e 

do efecto que eses cambios teñen no 

mundo persoal e sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais 

de software e hardware que poidan 

xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e 

oriéntaa para conseguir obxectivos e 

fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo 

eficiente, e avalía e selecciona novas 

fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van 

aparecendo, en función da súa 

utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz,            
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responsábel, crítica e reflexiva ao 

seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, 

contrastándoa cando é necesario. 

Respecta as normas de conduta 

acordadas socialmente para regular o 

uso da información e as súas fontes nos 

distintos soportes. 

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na 

aprendizaxe e continuar aprendendo 

de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios 

obxectivos e necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias 

capacidades e das estratexias 

necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, 

confianza nun mesmo e gusto por 

aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como 

se aprende. 

           

Xestiona e controla de forma eficaz os 

procesos de aprendizaxe, 

optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias 

potencialidades, aumentando 

progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a 

atención, a concentración, a memoria, 

a comprensión e a expresión lingüística 

ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes 

para a recollida, selección e 

tratamento da información, incluídos os 

recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e 

criticamente, coa información 

dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala 

en coñecemento propio relacionado 

cos coñecementos previos e coa 

propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio 

e longo prazo. 

           

Autoavalíase e autorregúlase, é 

responsábel, acepta os erros e aprende 
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dos, e cos, demais. 

Ten conciencia, xestiona e controla as 

propias capacidades e coñecementos 

desde un sentimento de competencia 

ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que 

vive e contribúe á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como 

comportarse en determinadas 

situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os 

dereitos e deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas 

perspectivas á hora de analizar a 

realidade social e histórica do mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente 

a comprensión da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades 

actuais, a súa crecente pluralidade e o 

seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á 

sociedade na que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude 

construtiva, mediante unha escala de 

valores baseada na reflexión crítica e 

no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o 

seu punto de vista, aínda que sexa 

diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos 

entre os diferentes colectivos, 

especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de 

convivencia coherentes cos valores 

democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, 

solidaria e responsábel ante o 

cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

           

Adquire valores como a 

responsabilidade, a perseveranza, o 

coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e 

demora a necesidade de satisfacción 

inmediata. 
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Elixe con criterio propio, imaxina 

proxectos, e leva adiante as accións 

necesarias para desenvolver as opcións 

e plans persoais, responsabilizándose 

deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a 

cabo proxectos, elabora novas ideas, 

busca solucións e ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, 

coñece as fases de desenvolvemento 

dun proxecto, planifica, toma decisións, 

actúa, avalía o feito e autoavalíase, 

extrae conclusións e valora as 

posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e 

mantén a motivación para lograr o 

éxito nas tarefas emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, 

laboral ou de lecer dispoñíbel, coas 

capacidades, desexos e proxectos 

persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o 

cambio, comprende os cambios como 

oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os 

problemas e atopa solucións en cada 

un dos proxectos vitais que emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para 

relacionarse, cooperar e traballar en 

equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes 

relacionadas co liderado de proxectos, 

as habilidades para o diálogo e a 

cooperación, a organización de 

tempos e tarefas, a capacidade de 

afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e 

avalía accións ou proxectos individuais 

ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido 

crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora 

criticamente diferentes manifestacións 

culturais e artísticas, e utilízaas como 

fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios 

e alleos. 
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Avalía e axusta os procesos necesarios 

para alcanzar resultados, xa sexan no 

ámbito persoal ou no académico. 

           

Expresa e comunica diferentes 

realidades e producións do mundo da 

arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a 

imaxinación e a creatividade para 

expresarse mediante códigos artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais 

técnicas, recursos e convencións das 

diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre 

as manifestacións artísticas e a 

sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do 

pensamento, das correntes estéticas, 

das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na 

expresión de ideas, experiencias ou 

sentimentos a través de diferentes 

medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o 

dereito á diversidade cultural. 

           

Aprecia e goza coa arte para poder 

realizar creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de 

cultivar a propia capacidade estética e 

creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á 

conservación do patrimonio cultural e 

artístico. 

           

 

 

UNIDADE 5: A Plate of  Food 

 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións 

construtivas cos demais e co contorno, 
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e achégase a novas culturas, que 

adquiren consideración e respecto. 

Usa a comunicación lingüística como 

motor da resolución pacífica de 

conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes 

orais en situacións comunicativas 

diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a 

cada situación, utilizando códigos e 

habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do 

intercambio comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa 

información para comprender, 

compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou 

creativas diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de 

descubrimento doutros contornos, 

idiomas e culturas, de fantasía e de 

saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de 

discurso acordes á situación 

comunicativa en diferentes contextos 

sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións 

sociais, dos valores e aspectos culturais 

e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención 

comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta 

opinións distintas á propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias 

ideas e emocións, e acepta e realiza 

críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e 

desenvólvese en contextos distintos ao 

propio, comunicándose nunha lingua 

estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de 

información, comunicación e 

aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de 

información, amplía o coñecemento 
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sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve 

problemas relacionados coa vida cotiá 

e co mundo laboral. 

Interpreta e expresa con claridade e 

precisión informacións, datos e 

argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior 

variedade de situacións e contextos, 

segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e 

estima e axuíza a lóxica e a validez de 

argumentacións e informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e 

valora o grao de certeza asociado aos 

resultados derivados dos razoamentos 

correctos. 

           

Identifica situacións que precisan 

elementos e razoamentos 

matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona 

as técnicas adecuadas para calcular, 

representar e interpretar a realidade a 

partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos 

matemáticos para interpretar e 

producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma 

decisións. 

           

Comprende sucesos, predí 

consecuencias e mellora e preserva as 

condicións de vida propia e dos 

demais; ademais, desenvólvese 

adecuadamente, con autonomía e 

iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios 

básicos que permiten a análise dos 

fenómenos desde os diferentes campos 

de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo 

físico no que se desenvolven a vida e a 

actividade humana e interactúa co 

espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación 

da realidade e na análise das 

mensaxes informativas e publicitarias, 

así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 
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Argumenta racionalmente as 

consecuencias duns ou outros modos 

de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun 

contorno natural e social tamén 

saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e 

obtén conclusións baseadas en probas 

para comprender e tomar decisións 

sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade 

humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos 

científicos e técnicos, e teorías 

científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os 

procesos e actitudes propios da análise 

sistemática e de indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e 

límites da actividade investigadora, 

como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, 

seguindo criterios de economía e 

eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo 

laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento 

científico, xunto con outras formas de 

coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos 

naturais, coida o ambiente, fai un 

consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva 

como elementos clave da calidade de 

vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica 

información para transformala en 

coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender e 

comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e 

as súas pautas de decodificación e 

transferencia, e aplica en distintas 
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situacións e contextos o coñecemento 

dos diferentes tipos de información, as 

súas fontes, as súas posibilidades e a 

súa localización. 

Organiza a información, relaciona, 

analiza, sintetiza e fai inferencias e 

deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa 

nos esquemas previos de 

coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación como instrumento de 

traballo intelectual na súa dobre 

función de transmisoras e xeradoras de 

información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información 

abundante e complexa, resolve 

problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e 

xera producións responsábeis  e 

creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación a partir da 

comprensión da natureza e do modo 

de operar dos sistemas tecnolóxicos, e 

do efecto que eses cambios teñen no 

mundo persoal e sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais 

de software e hardware que poidan 

xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e 

oriéntaa para conseguir obxectivos e 

fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo 

eficiente, e avalía e selecciona novas 

fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van 

aparecendo, en función da súa 

utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, 

responsábel, crítica e reflexiva ao 

seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, 

contrastándoa cando é necesario. 

Respecta as normas de conduta 

acordadas socialmente para regular o 

uso da información e as súas fontes nos 

distintos soportes. 
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4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na 

aprendizaxe e continuar aprendendo 

de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios 

obxectivos e necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias 

capacidades e das estratexias 

necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, 

confianza nun mesmo e gusto por 

aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como 

se aprende. 

           

Xestiona e controla de forma eficaz os 

procesos de aprendizaxe, 

optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias 

potencialidades, aumentando 

progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a 

atención, a concentración, a memoria, 

a comprensión e a expresión lingüística 

ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes 

para a recollida, selección e 

tratamento da información, incluídos os 

recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e 

criticamente, coa información 

dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala 

en coñecemento propio relacionado 

cos coñecementos previos e coa 

propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio 

e longo prazo. 

           

Autoavalíase e autorregúlase, é 

responsábel, acepta os erros e aprende 

dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as 

propias capacidades e coñecementos 

desde un sentimento de competencia 

ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que 

vive e contribúe á súa mellora. 
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Participa, toma decisións e elixe como 

comportarse en determinadas 

situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os 

dereitos e deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas 

perspectivas á hora de analizar a 

realidade social e histórica do mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente 

a comprensión da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades 

actuais, a súa crecente pluralidade e o 

seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á 

sociedade na que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude 

construtiva, mediante unha escala de 

valores baseada na reflexión crítica e 

no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o 

seu punto de vista, aínda que sexa 

diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos 

entre os diferentes colectivos, 

especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de 

convivencia coherentes cos valores 

democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, 

solidaria e responsábel ante o 

cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

           

Adquire valores como a 

responsabilidade, a perseveranza, o 

coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e 

demora a necesidade de satisfacción 

inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina 

proxectos, e leva adiante as accións 

necesarias para desenvolver as opcións 

e plans persoais, responsabilizándose 

deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a 

cabo proxectos, elabora novas ideas, 

busca solucións e ponas en práctica. 
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Analiza posibilidades e limitacións, 

coñece as fases de desenvolvemento 

dun proxecto, planifica, toma decisións, 

actúa, avalía o feito e autoavalíase, 

extrae conclusións e valora as 

posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e 

mantén a motivación para lograr o 

éxito nas tarefas emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, 

laboral ou de lecer dispoñíbel, coas 

capacidades, desexos e proxectos 

persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o 

cambio, comprende os cambios como 

oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os 

problemas e atopa solucións en cada 

un dos proxectos vitais que emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para 

relacionarse, cooperar e traballar en 

equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes 

relacionadas co liderado de proxectos, 

as habilidades para o diálogo e a 

cooperación, a organización de 

tempos e tarefas, a capacidade de 

afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e 

avalía accións ou proxectos individuais 

ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido 

crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora 

criticamente diferentes manifestacións 

culturais e artísticas, e utilízaas como 

fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios 

e alleos. 

           

Avalía e axusta os procesos necesarios 

para alcanzar resultados, xa sexan no 

ámbito persoal ou no académico. 

           

Expresa e comunica diferentes 

realidades e producións do mundo da 

arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a 

imaxinación e a creatividade para 
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expresarse mediante códigos artísticos. 

Coñece basicamente as principais 

técnicas, recursos e convencións das 

diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre 

as manifestacións artísticas e a 

sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do 

pensamento, das correntes estéticas, 

das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na 

expresión de ideas, experiencias ou 

sentimentos a través de diferentes 

medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o 

dereito á diversidade cultural. 

           

Aprecia e goza coa arte para poder 

realizar creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de 

cultivar a propia capacidade estética e 

creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á 

conservación do patrimonio cultural e 

artístico. 

           

 

 

UNIDADE 6: Being a Fried 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións 

construtivas cos demais e co contorno, 

e achégase a novas culturas, que 

adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como 

motor da resolución pacífica de 

conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes 

orais en situacións comunicativas 

diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 
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Produce textos orais adecuados a 

cada situación, utilizando códigos e 

habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do 

intercambio comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa 

información para comprender, 

compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou 

creativas diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de 

descubrimento doutros contornos, 

idiomas e culturas, de fantasía e de 

saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de 

discurso acordes á situación 

comunicativa en diferentes contextos 

sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións 

sociais, dos valores e aspectos culturais 

e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención 

comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta 

opinións distintas á propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias 

ideas e emocións, e acepta e realiza 

críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e 

desenvólvese en contextos distintos ao 

propio, comunicándose nunha lingua 

estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de 

información, comunicación e 

aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de 

información, amplía o coñecemento 

sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve 

problemas relacionados coa vida cotiá 

e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e 

precisión informacións, datos e 

argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior 

variedade de situacións e contextos, 
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segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e 

estima e axuíza a lóxica e a validez de 

argumentacións e informacións. 

Identifica a validez dos razoamentos e 

valora o grao de certeza asociado aos 

resultados derivados dos razoamentos 

correctos. 

           

Identifica situacións que precisan 

elementos e razoamentos 

matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona 

as técnicas adecuadas para calcular, 

representar e interpretar a realidade a 

partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos 

matemáticos para interpretar e 

producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma 

decisións. 

           

Comprende sucesos, predí 

consecuencias e mellora e preserva as 

condicións de vida propia e dos 

demais; ademais, desenvólvese 

adecuadamente, con autonomía e 

iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios 

básicos que permiten a análise dos 

fenómenos desde os diferentes campos 

de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo 

físico no que se desenvolven a vida e a 

actividade humana e interactúa co 

espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación 

da realidade e na análise das 

mensaxes informativas e publicitarias, 

así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as 

consecuencias duns ou outros modos 

de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun 

contorno natural e social tamén 

saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e 

obtén conclusións baseadas en probas 

para comprender e tomar decisións 
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sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade 

humana. 

Aplica algunhas nocións, conceptos 

científicos e técnicos, e teorías 

científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os 

procesos e actitudes propios da análise 

sistemática e de indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e 

límites da actividade investigadora, 

como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, 

seguindo criterios de economía e 

eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo 

laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento 

científico, xunto con outras formas de 

coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos 

naturais, coida o ambiente, fai un 

consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva 

como elementos clave da calidade de 

vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica 

información para transformala en 

coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender e 

comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e 

as súas pautas de decodificación e 

transferencia, e aplica en distintas 

situacións e contextos o coñecemento 

dos diferentes tipos de información, as 

súas fontes, as súas posibilidades e a 

súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, 

analiza, sintetiza e fai inferencias e 

deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa 

nos esquemas previos de 
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coñecemento. 

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación como instrumento de 

traballo intelectual na súa dobre 

función de transmisoras e xeradoras de 

información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información 

abundante e complexa, resolve 

problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e 

xera producións responsábeis  e 

creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación a partir da 

comprensión da natureza e do modo 

de operar dos sistemas tecnolóxicos, e 

do efecto que eses cambios teñen no 

mundo persoal e sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais 

de software e hardware que poidan 

xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e 

oriéntaa para conseguir obxectivos e 

fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo 

eficiente, e avalía e selecciona novas 

fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van 

aparecendo, en función da súa 

utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, 

responsábel, crítica e reflexiva ao 

seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, 

contrastándoa cando é necesario. 

Respecta as normas de conduta 

acordadas socialmente para regular o 

uso da información e as súas fontes nos 

distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na 

aprendizaxe e continuar aprendendo 

de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios 

obxectivos e necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias 

capacidades e das estratexias 

necesarias para desenvolvelas. 
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Dispón dun sentimento de motivación, 

confianza nun mesmo e gusto por 

aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como 

se aprende. 

           

Xestiona e controla de forma eficaz os 

procesos de aprendizaxe, 

optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias 

potencialidades, aumentando 

progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a 

atención, a concentración, a memoria, 

a comprensión e a expresión lingüística 

ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes 

para a recollida, selección e 

tratamento da información, incluídos os 

recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e 

criticamente, coa información 

dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala 

en coñecemento propio relacionado 

cos coñecementos previos e coa 

propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio 

e longo prazo. 

           

Autoavalíase e autorregúlase, é 

responsábel, acepta os erros e aprende 

dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as 

propias capacidades e coñecementos 

desde un sentimento de competencia 

ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que 

vive e contribúe á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como 

comportarse en determinadas 

situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os 

dereitos e deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas 

perspectivas á hora de analizar a 

realidade social e histórica do mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente            
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a comprensión da realidade. 

Entende os aspectos das sociedades 

actuais, a súa crecente pluralidade e o 

seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á 

sociedade na que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude 

construtiva, mediante unha escala de 

valores baseada na reflexión crítica e 

no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o 

seu punto de vista, aínda que sexa 

diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos 

entre os diferentes colectivos, 

especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de 

convivencia coherentes cos valores 

democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, 

solidaria e responsábel ante o 

cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

           

Adquire valores como a 

responsabilidade, a perseveranza, o 

coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e 

demora a necesidade de satisfacción 

inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina 

proxectos, e leva adiante as accións 

necesarias para desenvolver as opcións 

e plans persoais, responsabilizándose 

deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a 

cabo proxectos, elabora novas ideas, 

busca solucións e ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, 

coñece as fases de desenvolvemento 

dun proxecto, planifica, toma decisións, 

actúa, avalía o feito e autoavalíase, 

extrae conclusións e valora as 

posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e 

mantén a motivación para lograr o 

éxito nas tarefas emprendidas. 
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Pon en relación a oferta académica, 

laboral ou de lecer dispoñíbel, coas 

capacidades, desexos e proxectos 

persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o 

cambio, comprende os cambios como 

oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os 

problemas e atopa solucións en cada 

un dos proxectos vitais que emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para 

relacionarse, cooperar e traballar en 

equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes 

relacionadas co liderado de proxectos, 

as habilidades para o diálogo e a 

cooperación, a organización de 

tempos e tarefas, a capacidade de 

afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e 

avalía accións ou proxectos individuais 

ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido 

crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora 

criticamente diferentes manifestacións 

culturais e artísticas, e utilízaas como 

fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios 

e alleos. 

           

Avalía e axusta os procesos necesarios 

para alcanzar resultados, xa sexan no 

ámbito persoal ou no académico. 

           

Expresa e comunica diferentes 

realidades e producións do mundo da 

arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a 

imaxinación e a creatividade para 

expresarse mediante códigos artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais 

técnicas, recursos e convencións das 

diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre 

as manifestacións artísticas e a 

sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do            
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pensamento, das correntes estéticas, 

das modas e dos gustos. 

Aprecia a creatividade implícita na 

expresión de ideas, experiencias ou 

sentimentos a través de diferentes 

medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o 

dereito á diversidade cultural. 

           

Aprecia e goza coa arte para poder 

realizar creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de 

cultivar a propia capacidade estética e 

creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á 

conservación do patrimonio cultural e 

artístico. 

           

 

 

UNIDADE 7: Fighting  a Crime 

 

Competencias 
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1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións 

construtivas cos demais e co contorno, 

e achégase a novas culturas, que 

adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como 

motor da resolución pacífica de 

conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes 

orais en situacións comunicativas 

diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a 

cada situación, utilizando códigos e 

habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do 

intercambio comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa 

información para comprender, 

compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou 
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creativas diversas. 

Usa a lectura como fonte de pracer, de 

descubrimento doutros contornos, 

idiomas e culturas, de fantasía e de 

saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de 

discurso acordes á situación 

comunicativa en diferentes contextos 

sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións 

sociais, dos valores e aspectos culturais 

e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención 

comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta 

opinións distintas á propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias 

ideas e emocións, e acepta e realiza 

críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e 

desenvólvese en contextos distintos ao 

propio, comunicándose nunha lingua 

estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de 

información, comunicación e 

aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de 

información, amplía o coñecemento 

sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve 

problemas relacionados coa vida cotiá 

e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e 

precisión informacións, datos e 

argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior 

variedade de situacións e contextos, 

segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e 

estima e axuíza a lóxica e a validez de 

argumentacións e informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e 

valora o grao de certeza asociado aos 

resultados derivados dos razoamentos 

correctos. 

           

Identifica situacións que precisan            
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elementos e razoamentos 

matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona 

as técnicas adecuadas para calcular, 

representar e interpretar a realidade a 

partir da información dispoñíbel. 

Utiliza elementos e razoamentos 

matemáticos para interpretar e 

producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma 

decisións. 

           

Comprende sucesos, predí 

consecuencias e mellora e preserva as 

condicións de vida propia e dos 

demais; ademais, desenvólvese 

adecuadamente, con autonomía e 

iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios 

básicos que permiten a análise dos 

fenómenos desde os diferentes campos 

de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo 

físico no que se desenvolven a vida e a 

actividade humana e interactúa co 

espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación 

da realidade e na análise das 

mensaxes informativas e publicitarias, 

así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as 

consecuencias duns ou outros modos 

de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun 

contorno natural e social tamén 

saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e 

obtén conclusións baseadas en probas 

para comprender e tomar decisións 

sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade 

humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos 

científicos e técnicos, e teorías 

científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os 

procesos e actitudes propios da análise 

sistemática e de indagación científica. 
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Recoñece a natureza, fortalezas e 

límites da actividade investigadora, 

como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, 

seguindo criterios de economía e 

eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo 

laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento 

científico, xunto con outras formas de 

coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos 

naturais, coida o ambiente, fai un 

consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva 

como elementos clave da calidade de 

vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica 

información para transformala en 

coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender e 

comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e 

as súas pautas de decodificación e 

transferencia, e aplica en distintas 

situacións e contextos o coñecemento 

dos diferentes tipos de información, as 

súas fontes, as súas posibilidades e a 

súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, 

analiza, sintetiza e fai inferencias e 

deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa 

nos esquemas previos de 

coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación como instrumento de 

traballo intelectual na súa dobre 

función de transmisoras e xeradoras de 

información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información 

abundante e complexa, resolve 

problemas reais, toma decisións, 
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traballa en contornos colaborativos e 

xera producións responsábeis  e 

creativas. 

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación a partir da 

comprensión da natureza e do modo 

de operar dos sistemas tecnolóxicos, e 

do efecto que eses cambios teñen no 

mundo persoal e sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais 

de software e hardware que poidan 

xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e 

oriéntaa para conseguir obxectivos e 

fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo 

eficiente, e avalía e selecciona novas 

fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van 

aparecendo, en función da súa 

utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, 

responsábel, crítica e reflexiva ao 

seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, 

contrastándoa cando é necesario. 

Respecta as normas de conduta 

acordadas socialmente para regular o 

uso da información e as súas fontes nos 

distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na 

aprendizaxe e continuar aprendendo 

de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios 

obxectivos e necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias 

capacidades e das estratexias 

necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, 

confianza nun mesmo e gusto por 

aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como 

se aprende. 

           

Xestiona e controla de forma eficaz os 

procesos de aprendizaxe, 

optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 
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Saca proveito das propias 

potencialidades, aumentando 

progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a 

atención, a concentración, a memoria, 

a comprensión e a expresión lingüística 

ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes 

para a recollida, selección e 

tratamento da información, incluídos os 

recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e 

criticamente, coa información 

dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala 

en coñecemento propio relacionado 

cos coñecementos previos e coa 

propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio 

e longo prazo. 

           

Autoavalíase e autorregúlase, é 

responsábel, acepta os erros e aprende 

dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as 

propias capacidades e coñecementos 

desde un sentimento de competencia 

ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que 

vive e contribúe á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como 

comportarse en determinadas 

situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os 

dereitos e deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas 

perspectivas á hora de analizar a 

realidade social e histórica do mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente 

a comprensión da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades 

actuais, a súa crecente pluralidade e o 

seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á 

sociedade na que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude 

construtiva, mediante unha escala de 

valores baseada na reflexión crítica e 
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no diálogo. 

Ponse no lugar do outro e comprende o 

seu punto de vista, aínda que sexa 

diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos 

entre os diferentes colectivos, 

especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de 

convivencia coherentes cos valores 

democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, 

solidaria e responsábel ante o 

cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

           

Adquire valores como a 

responsabilidade, a perseveranza, o 

coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e 

demora a necesidade de satisfacción 

inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina 

proxectos, e leva adiante as accións 

necesarias para desenvolver as opcións 

e plans persoais, responsabilizándose 

deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a 

cabo proxectos, elabora novas ideas, 

busca solucións e ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, 

coñece as fases de desenvolvemento 

dun proxecto, planifica, toma decisións, 

actúa, avalía o feito e autoavalíase, 

extrae conclusións e valora as 

posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e 

mantén a motivación para lograr o 

éxito nas tarefas emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, 

laboral ou de lecer dispoñíbel, coas 

capacidades, desexos e proxectos 

persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o 

cambio, comprende os cambios como 

oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os 

problemas e atopa solucións en cada 
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un dos proxectos vitais que emprende. 

Dispón de habilidades sociais para 

relacionarse, cooperar e traballar en 

equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes 

relacionadas co liderado de proxectos, 

as habilidades para o diálogo e a 

cooperación, a organización de 

tempos e tarefas, a capacidade de 

afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e 

avalía accións ou proxectos individuais 

ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido 

crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora 

criticamente diferentes manifestacións 

culturais e artísticas, e utilízaas como 

fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios 

e alleos. 

           

Avalía e axusta os procesos necesarios 

para alcanzar resultados, xa sexan no 

ámbito persoal ou no académico. 

           

Expresa e comunica diferentes 

realidades e producións do mundo da 

arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a 

imaxinación e a creatividade para 

expresarse mediante códigos artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais 

técnicas, recursos e convencións das 

diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre 

as manifestacións artísticas e a 

sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do 

pensamento, das correntes estéticas, 

das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na 

expresión de ideas, experiencias ou 

sentimentos a través de diferentes 

medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o 

dereito á diversidade cultural. 
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Aprecia e goza coa arte para poder 

realizar creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de 

cultivar a propia capacidade estética e 

creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á 

conservación do patrimonio cultural e 

artístico. 

           

 

 

UNIDADE 8: Innovations 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións 

construtivas cos demais e co contorno, 

e achégase a novas culturas, que 

adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como 

motor da resolución pacífica de 

conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes 

orais en situacións comunicativas 

diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a 

cada situación, utilizando códigos e 

habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do 

intercambio comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa 

información para comprender, 

compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou 

creativas diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de 

descubrimento doutros contornos, 

idiomas e culturas, de fantasía e de 

saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de 

discurso acordes á situación 

comunicativa en diferentes contextos 

sociais e culturais. 
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Ten conciencia das convencións 

sociais, dos valores e aspectos culturais 

e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención 

comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta 

opinións distintas á propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias 

ideas e emocións, e acepta e realiza 

críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e 

desenvólvese en contextos distintos ao 

propio, comunicándose nunha lingua 

estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de 

información, comunicación e 

aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de 

información, amplía o coñecemento 

sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve 

problemas relacionados coa vida cotiá 

e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e 

precisión informacións, datos e 

argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior 

variedade de situacións e contextos, 

segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e 

estima e axuíza a lóxica e a validez de 

argumentacións e informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e 

valora o grao de certeza asociado aos 

resultados derivados dos razoamentos 

correctos. 

           

Identifica situacións que precisan 

elementos e razoamentos 

matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona 

as técnicas adecuadas para calcular, 

representar e interpretar a realidade a 

partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos 

matemáticos para interpretar e 

producir información, resolve problemas 
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provenientes da vida cotiá e toma 

decisións. 

Comprende sucesos, predí 

consecuencias e mellora e preserva as 

condicións de vida propia e dos 

demais; ademais, desenvólvese 

adecuadamente, con autonomía e 

iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios 

básicos que permiten a análise dos 

fenómenos desde os diferentes campos 

de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo 

físico no que se desenvolven a vida e a 

actividade humana e interactúa co 

espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación 

da realidade e na análise das 

mensaxes informativas e publicitarias, 

así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as 

consecuencias duns ou outros modos 

de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun 

contorno natural e social tamén 

saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e 

obtén conclusións baseadas en probas 

para comprender e tomar decisións 

sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade 

humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos 

científicos e técnicos, e teorías 

científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os 

procesos e actitudes propios da análise 

sistemática e de indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e 

límites da actividade investigadora, 

como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, 

seguindo criterios de economía e 

eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo 

laboral. 
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Diferencia e valora o coñecemento 

científico, xunto con outras formas de 

coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos 

naturais, coida o ambiente, fai un 

consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva 

como elementos clave da calidade de 

vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica 

información para transformala en 

coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender e 

comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e 

as súas pautas de decodificación e 

transferencia, e aplica en distintas 

situacións e contextos o coñecemento 

dos diferentes tipos de información, as 

súas fontes, as súas posibilidades e a 

súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, 

analiza, sintetiza e fai inferencias e 

deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa 

nos esquemas previos de 

coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación como instrumento de 

traballo intelectual na súa dobre 

función de transmisoras e xeradoras de 

información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información 

abundante e complexa, resolve 

problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e 

xera producións responsábeis  e 

creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación a partir da 

comprensión da natureza e do modo 

de operar dos sistemas tecnolóxicos, e 

do efecto que eses cambios teñen no 

mundo persoal e sociolaboral. 
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Identifica e resolve problemas habituais 

de software e hardware que poidan 

xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e 

oriéntaa para conseguir obxectivos e 

fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo 

eficiente, e avalía e selecciona novas 

fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van 

aparecendo, en función da súa 

utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, 

responsábel, crítica e reflexiva ao 

seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, 

contrastándoa cando é necesario. 

Respecta as normas de conduta 

acordadas socialmente para regular o 

uso da información e as súas fontes nos 

distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na 

aprendizaxe e continuar aprendendo 

de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios 

obxectivos e necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias 

capacidades e das estratexias 

necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, 

confianza nun mesmo e gusto por 

aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como 

se aprende. 

           

Xestiona e controla de forma eficaz os 

procesos de aprendizaxe, 

optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias 

potencialidades, aumentando 

progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a 

atención, a concentración, a memoria, 

a comprensión e a expresión lingüística 

ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes            
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para a recollida, selección e 

tratamento da información, incluídos os 

recursos tecnolóxicos. 

Afronta a toma de decisións racional e 

criticamente, coa información 

dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala 

en coñecemento propio relacionado 

cos coñecementos previos e coa 

propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio 

e longo prazo. 

           

Autoavalíase e autorregúlase, é 

responsábel, acepta os erros e aprende 

dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as 

propias capacidades e coñecementos 

desde un sentimento de competencia 

ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que 

vive e contribúe á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como 

comportarse en determinadas 

situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os 

dereitos e deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas 

perspectivas á hora de analizar a 

realidade social e histórica do mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente 

a comprensión da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades 

actuais, a súa crecente pluralidade e o 

seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á 

sociedade na que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude 

construtiva, mediante unha escala de 

valores baseada na reflexión crítica e 

no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o 

seu punto de vista, aínda que sexa 

diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos 

entre os diferentes colectivos, 

especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de 

convivencia coherentes cos valores 
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democráticos. 

Mantén unha actitude construtiva, 

solidaria e responsábel ante o 

cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

           

Adquire valores como a 

responsabilidade, a perseveranza, o 

coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e 

demora a necesidade de satisfacción 

inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina 

proxectos, e leva adiante as accións 

necesarias para desenvolver as opcións 

e plans persoais, responsabilizándose 

deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a 

cabo proxectos, elabora novas ideas, 

busca solucións e ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, 

coñece as fases de desenvolvemento 

dun proxecto, planifica, toma decisións, 

actúa, avalía o feito e autoavalíase, 

extrae conclusións e valora as 

posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e 

mantén a motivación para lograr o 

éxito nas tarefas emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, 

laboral ou de lecer dispoñíbel, coas 

capacidades, desexos e proxectos 

persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o 

cambio, comprende os cambios como 

oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os 

problemas e atopa solucións en cada 

un dos proxectos vitais que emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para 

relacionarse, cooperar e traballar en 

equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes 

relacionadas co liderado de proxectos, 

as habilidades para o diálogo e a 

cooperación, a organización de 

tempos e tarefas, a capacidade de 

           



71 

 

 

 
 

afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

Imaxina, emprende, desenvolve e 

avalía accións ou proxectos individuais 

ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido 

crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora 

criticamente diferentes manifestacións 

culturais e artísticas, e utilízaas como 

fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios 

e alleos. 

           

Avalía e axusta os procesos necesarios 

para alcanzar resultados, xa sexan no 

ámbito persoal ou no académico. 

           

Expresa e comunica diferentes 

realidades e producións do mundo da 

arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a 

imaxinación e a creatividade para 

expresarse mediante códigos artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais 

técnicas, recursos e convencións das 

diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre 

as manifestacións artísticas e a 

sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do 

pensamento, das correntes estéticas, 

das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na 

expresión de ideas, experiencias ou 

sentimentos a través de diferentes 

medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o 

dereito á diversidade cultural. 

           

Aprecia e goza coa arte para poder 

realizar creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de 

cultivar a propia capacidade estética e 

creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á 

conservación do patrimonio cultural e 

artístico. 
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UNIDADE 9: Animal Planet 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións 

construtivas cos demais e co contorno, 

e achégase a novas culturas, que 

adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como 

motor da resolución pacífica de 

conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes 

orais en situacións comunicativas 

diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a 

cada situación, utilizando códigos e 

habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do 

intercambio comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa 

información para comprender, 

compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou 

creativas diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de 

descubrimento doutros contornos, 

idiomas e culturas, de fantasía e de 

saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de 

discurso acordes á situación 

comunicativa en diferentes contextos 

sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións 

sociais, dos valores e aspectos culturais 

e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención 

comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta 

opinións distintas á propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias 

ideas e emocións, e acepta e realiza 
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críticas con espírito construtivo. 

Enriquece as relacións sociais e 

desenvólvese en contextos distintos ao 

propio, comunicándose nunha lingua 

estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de 

información, comunicación e 

aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de 

información, amplía o coñecemento 

sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve 

problemas relacionados coa vida cotiá 

e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e 

precisión informacións, datos e 

argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior 

variedade de situacións e contextos, 

segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e 

estima e axuíza a lóxica e a validez de 

argumentacións e informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e 

valora o grao de certeza asociado aos 

resultados derivados dos razoamentos 

correctos. 

           

Identifica situacións que precisan 

elementos e razoamentos 

matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona 

as técnicas adecuadas para calcular, 

representar e interpretar a realidade a 

partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos 

matemáticos para interpretar e 

producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma 

decisións. 

           

Comprende sucesos, predí 

consecuencias e mellora e preserva as 

condicións de vida propia e dos 

demais; ademais, desenvólvese 

adecuadamente, con autonomía e 

iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 
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Aplica os conceptos e principios 

básicos que permiten a análise dos 

fenómenos desde os diferentes campos 

de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo 

físico no que se desenvolven a vida e a 

actividade humana e interactúa co 

espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación 

da realidade e na análise das 

mensaxes informativas e publicitarias, 

así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as 

consecuencias duns ou outros modos 

de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun 

contorno natural e social tamén 

saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e 

obtén conclusións baseadas en probas 

para comprender e tomar decisións 

sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade 

humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos 

científicos e técnicos, e teorías 

científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os 

procesos e actitudes propios da análise 

sistemática e de indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e 

límites da actividade investigadora, 

como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, 

seguindo criterios de economía e 

eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo 

laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento 

científico, xunto con outras formas de 

coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos 

naturais, coida o ambiente, fai un 

consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva 
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como elementos clave da calidade de 

vida das persoas. 

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica 

información para transformala en 

coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender e 

comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e 

as súas pautas de decodificación e 

transferencia, e aplica en distintas 

situacións e contextos o coñecemento 

dos diferentes tipos de información, as 

súas fontes, as súas posibilidades e a 

súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, 

analiza, sintetiza e fai inferencias e 

deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa 

nos esquemas previos de 

coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación como instrumento de 

traballo intelectual na súa dobre 

función de transmisoras e xeradoras de 

información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información 

abundante e complexa, resolve 

problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e 

xera producións responsábeis  e 

creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación a partir da 

comprensión da natureza e do modo 

de operar dos sistemas tecnolóxicos, e 

do efecto que eses cambios teñen no 

mundo persoal e sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais 

de software e hardware que poidan 

xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e 

oriéntaa para conseguir obxectivos e 

fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo 

eficiente, e avalía e selecciona novas 

fontes de información e innovacións 
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tecnolóxicas, a medida que van 

aparecendo, en función da súa 

utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

É unha persoa autónoma, eficaz, 

responsábel, crítica e reflexiva ao 

seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, 

contrastándoa cando é necesario. 

Respecta as normas de conduta 

acordadas socialmente para regular o 

uso da información e as súas fontes nos 

distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na 

aprendizaxe e continuar aprendendo 

de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios 

obxectivos e necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias 

capacidades e das estratexias 

necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, 

confianza nun mesmo e gusto por 

aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como 

se aprende. 

           

Xestiona e controla de forma eficaz os 

procesos de aprendizaxe, 

optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias 

potencialidades, aumentando 

progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a 

atención, a concentración, a memoria, 

a comprensión e a expresión lingüística 

ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes 

para a recollida, selección e 

tratamento da información, incluídos os 

recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e 

criticamente, coa información 

dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala 

en coñecemento propio relacionado 

cos coñecementos previos e coa 
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propia experiencia persoal. 

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio 

e longo prazo. 

           

Autoavalíase e autorregúlase, é 

responsábel, acepta os erros e aprende 

dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as 

propias capacidades e coñecementos 

desde un sentimento de competencia 

ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que 

vive e contribúe á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como 

comportarse en determinadas 

situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os 

dereitos e deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas 

perspectivas á hora de analizar a 

realidade social e histórica do mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente 

a comprensión da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades 

actuais, a súa crecente pluralidade e o 

seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á 

sociedade na que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude 

construtiva, mediante unha escala de 

valores baseada na reflexión crítica e 

no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o 

seu punto de vista, aínda que sexa 

diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos 

entre os diferentes colectivos, 

especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de 

convivencia coherentes cos valores 

democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, 

solidaria e responsábel ante o 

cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

           

Adquire valores como a 

responsabilidade, a perseveranza, o 
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coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

Aprende dos erros, asume riscos e 

demora a necesidade de satisfacción 

inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina 

proxectos, e leva adiante as accións 

necesarias para desenvolver as opcións 

e plans persoais, responsabilizándose 

deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a 

cabo proxectos, elabora novas ideas, 

busca solucións e ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, 

coñece as fases de desenvolvemento 

dun proxecto, planifica, toma decisións, 

actúa, avalía o feito e autoavalíase, 

extrae conclusións e valora as 

posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e 

mantén a motivación para lograr o 

éxito nas tarefas emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, 

laboral ou de lecer dispoñíbel, coas 

capacidades, desexos e proxectos 

persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o 

cambio, comprende os cambios como 

oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os 

problemas e atopa solucións en cada 

un dos proxectos vitais que emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para 

relacionarse, cooperar e traballar en 

equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes 

relacionadas co liderado de proxectos, 

as habilidades para o diálogo e a 

cooperación, a organización de 

tempos e tarefas, a capacidade de 

afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e 

avalía accións ou proxectos individuais 

ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido 

crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora            
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criticamente diferentes manifestacións 

culturais e artísticas, e utilízaas como 

fonte de enriquecemento. 

Reelabora ideas e sentimentos propios 

e alleos. 

           

Avalía e axusta os procesos necesarios 

para alcanzar resultados, xa sexan no 

ámbito persoal ou no académico. 

           

Expresa e comunica diferentes 

realidades e producións do mundo da 

arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a 

imaxinación e a creatividade para 

expresarse mediante códigos artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais 

técnicas, recursos e convencións das 

diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre 

as manifestacións artísticas e a 

sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do 

pensamento, das correntes estéticas, 

das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na 

expresión de ideas, experiencias ou 

sentimentos a través de diferentes 

medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o 

dereito á diversidade cultural. 

           

Aprecia e  goza coa arte para poder 

realizar creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de 

cultivar a propia capacidade estética e 

creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á 

conservación do patrimonio cultural e 

artístico. 

           

 

AVALIACIÓN GLOBAL 

 

 

 

 

 

Competencias Instrumentos para avaliar Cualificación 
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1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións 

construtivas cos demais e co contorno, 

e achégase a novas culturas, que 

adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como 

motor da resolución pacífica de 

conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes 

orais en situacións comunicativas 

diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a 

cada situación, utilizando códigos e 

habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do 

intercambio comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa 

información para comprender, 

compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou 

creativas diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de 

descubrimento doutros contornos, 

idiomas e culturas, de fantasía e de 

saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de 

discurso acordes á situación 

comunicativa en diferentes contextos 

sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións 

sociais, dos valores e aspectos culturais 

e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención 

comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta 

opinións distintas á propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias 

ideas e emocións, e acepta e realiza 

críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e 

desenvólvese en contextos distintos ao 

propio, comunicándose nunha lingua 

estranxeira, polo menos. 
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Accede a diversas fontes de 

información, comunicación e 

aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de 

información, amplía o coñecemento 

sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve 

problemas relacionados coa vida cotiá 

e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e 

precisión informacións, datos e 

argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior 

variedade de situacións e contextos, 

segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e 

estima e axuíza a lóxica e a validez de 

argumentacións e informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e 

valora o grao de certeza asociado aos 

resultados derivados dos razoamentos 

correctos. 

           

Identifica situacións que precisan 

elementos e razoamentos 

matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona 

as técnicas adecuadas para calcular, 

representar e interpretar a realidade a 

partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos 

matemáticos para interpretar e 

producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma 

decisións. 

           

Comprende sucesos, predí 

consecuencias e mellora e preserva as 

condicións de vida propia e dos 

demais; ademais, desenvólvese 

adecuadamente, con autonomía e 

iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios 

básicos que permiten a análise dos 

fenómenos desde os diferentes campos 

de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo            
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físico no que se desenvolven a vida e a 

actividade humana e interactúa co 

espazo circundante. 

Demostra espírito crítico na observación 

da realidade e na análise das 

mensaxes informativas e publicitarias, 

así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as 

consecuencias duns ou outros modos 

de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun 

contorno natural e social tamén 

saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e 

obtén conclusións baseadas en probas 

para comprender e tomar decisións 

sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade 

humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos 

científicos e técnicos, e teorías 

científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os 

procesos e actitudes propios da análise 

sistemática e de indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e 

límites da actividade investigadora, 

como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, 

seguindo criterios de economía e 

eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo 

laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento 

científico, xunto con outras formas de 

coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos 

naturais, coida o ambiente, fai un 

consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva 

como elementos clave da calidade de 

vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica 

información para transformala en 
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coñecemento. 

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender e 

comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e 

as súas pautas de decodificación e 

transferencia, e aplica en distintas 

situacións e contextos o coñecemento 

dos diferentes tipos de información, as 

súas fontes, as súas posibilidades e a 

súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, 

analiza, sintetiza e fai inferencias e 

deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa 

nos esquemas previos de 

coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación como instrumento de 

traballo intelectual na súa dobre 

función de transmisoras e xeradoras de 

información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información 

abundante e complexa, resolve 

problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e 

xera producións responsábeis  e 

creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación a partir da 

comprensión da natureza e do modo 

de operar dos sistemas tecnolóxicos, e 

do efecto que eses cambios teñen no 

mundo persoal e sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais 

de software e hardware que poidan 

xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e 

oriéntaa para conseguir obxectivos e 

fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo 

eficiente, e avalía e selecciona novas 

fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van 

aparecendo, en función da súa 

utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz,            



84 

 

 

 
 

responsábel, crítica e reflexiva ao 

seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, 

contrastándoa cando é necesario. 

Respecta as normas de conduta 

acordadas socialmente para regular o 

uso da información e as súas fontes nos 

distintos soportes. 

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na 

aprendizaxe e continuar aprendendo 

de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios 

obxectivos e necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias 

capacidades e das estratexias 

necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, 

confianza nun mesmo e gusto por 

aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como 

se aprende. 

           

Xestiona e controla de forma eficaz os 

procesos de aprendizaxe, 

optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias 

potencialidades, aumentando 

progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a 

atención, a concentración, a memoria, 

a comprensión e a expresión lingüística 

ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes 

para a recollida, selección e 

tratamento da información, incluídos os 

recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e 

criticamente, coa información 

dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala 

en coñecemento propio relacionado 

cos coñecementos previos e coa 

propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio 

e longo prazo. 

           

Autoavalíase e autorregúlase, é 

responsábel, acepta os erros e aprende 
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dos, e cos, demais. 

Ten conciencia, xestiona e controla as 

propias capacidades e coñecementos 

desde un sentimento de competencia 

ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que 

vive e contribúe á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como 

comportarse en determinadas 

situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os 

dereitos e deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas 

perspectivas á hora de analizar a 

realidade social e histórica do mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente 

a comprensión da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades 

actuais, a súa crecente pluralidade e o 

seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á 

sociedade na que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude 

construtiva, mediante unha escala de 

valores baseada na reflexión crítica e 

no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o 

seu punto de vista, aínda que sexa 

diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos 

entre os diferentes colectivos, 

especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de 

convivencia coherentes cos valores 

democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, 

solidaria e responsábel ante o 

cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

           

Adquire valores como a 

responsabilidade, a perseveranza, o 

coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e 

demora a necesidade de satisfacción 

inmediata. 
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Elixe con criterio propio, imaxina 

proxectos, e leva adiante as accións 

necesarias para desenvolver as opcións 

e plans persoais, responsabilizándose 

deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a 

cabo proxectos, elabora novas ideas, 

busca solucións e ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, 

coñece as fases de desenvolvemento 

dun proxecto, planifica, toma decisións, 

actúa, avalía o feito e autoavalíase, 

extrae conclusións e valora as 

posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e 

mantén a motivación para lograr o 

éxito nas tarefas emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, 

laboral ou de lecer dispoñíbel, coas 

capacidades, desexos e proxectos 

persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o 

cambio, comprende os cambios como 

oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os 

problemas e atopa solucións en cada 

un dos proxectos vitais que emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para 

relacionarse, cooperar e traballar en 

equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes 

relacionadas co liderado de proxectos, 

as habilidades para o diálogo e a 

cooperación, a organización de 

tempos e tarefas, a capacidade de 

afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e 

avalía accións ou proxectos individuais 

ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido 

crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora 

criticamente diferentes manifestacións 

culturais e artísticas, e utilízaas como 

fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios 

e alleos. 
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Avalía e axusta os procesos necesarios 

para alcanzar resultados, xa sexan no 

ámbito persoal ou no académico. 

           

Expresa e comunica diferentes 

realidades e producións do mundo da 

arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a 

imaxinación e a creatividade para 

expresarse mediante códigos artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais 

técnicas, recursos e convencións das 

diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre 

as manifestacións artísticas e a 

sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do 

pensamento, das correntes estéticas, 

das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na 

expresión de ideas, experiencias ou 

sentimentos a través de diferentes 

medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o 

dereito á diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder 

realizar creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de 

cultivar a propia capacidade estética e 

creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á 

conservación do patrimonio cultural e 

artístico. 

           

  

4. CONCRECIÓN DOS OBXETIVOS  DE 3º ESO 

 

 A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as 

capacidades que lles permitan: 

 

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

respecto aos 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 
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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 calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os 

estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como 

calquera manifestación de violencia contra a muller. 

 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade 

e nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 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 da comunicación. 

 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

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

problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

 

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 

castelá e, se a houber, na lingua cooficial da Comunidade Autónoma, 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. 

 

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

e alleas, así como o patrimonio artístico e cultural. 

 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos demais, 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 ambiente, contribuíndo á súa conservación 

e mellora. 

 

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

manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 
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 5. CONCRECION PARA CADA ESTANDAR DE APRENDIZAXE   

 

  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliábeis 

Bloque 1. Comprensión de textos  orais 

Estratexias de 

comprensión: 

- Mobilización de 

información previa sobre o 

tipo de tarefa e de tema. 

-Identificación do tipo 

textual, adaptando  a 

comprensión ao mesmo. 

-Distinción de tipos  de 

comprensión (sentido 

xerado, información 

esencial, puntos principais, 

detalles relevantes). 

-Formulación de hipóteses 

sobre contido e contexto. 

-Inferencia e formulación 

de hipóteses sobre 

significados a partir da 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos. 

-Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de novos 

elementos. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas 

de cortesía e rexistros; 

costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non 

verbal . 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento 

de relacións persoais e 

sociais.  

- Descrición de  calidades 

físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares e 

actividades.  

- Narración de 

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 ou media, 

nun rexistro formal, informal 

ou neutro, e que versen sobre 

asuntos cotiáns, en situacións 

habituais ou sobre temas 

xerais ou do propio campo 

de interese nos ámbitos 

persoal, público, educativo e 

ocupacional, sempre que as 

condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe e se 

poida volver escoitar. 

 Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas 

para a comprensión do 

sentido xeral, a información 

esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

 Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os 

aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos relativos á 

vida cotiá (hábitos de estudo 

e de traballo, actividades de 

lecer), condicións de vida 

(contorno, estrutura social), 

relacións interpersoais (entre 

homes e mulleres, no traballo, 

no centro educativo, nas 

institucións), comportamento 

(xestos, expresións faciais, uso 

da voz, contacto visual), e 

convencións sociais 

(costumes, tradicións). 

1. Capta os puntos principais 

e detalles relevantes de 

indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados 

breves e articulados de 

maneira lenta e clara (p. e. 

reservar un voo, información 

sobre actividades nun 

campamento de verán, 

conversas sobre o tempo, os 

sentimentos ou as comidas), 

sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e o son 

non estea distorsionado. 

2. Entende o esencial do que 

se lle di en transaccións e 

xestións cotiás e estruturadas (p. 

e. en aeroportos, viaxes, 

campamentos, restaurantes, 

centros de lecer, de estudos ou 

traballo) 

3. Identifica o sentido xeral e 

os puntos principais dunha 

conversación formal ou informal 

entre dous ou máis 

interlocutores, que ten lugar na 

súa presenza, cando o tema lle 

resulta coñecido e o discurso 

está articulado con claridade, 

a velocidade media e nunha 

variedade estándar da lingua. 

4. Comprende, nunha 

conversación informal na que 

participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e 

opinións sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e sobre 

temas do seu interese, cando 

se lle fala con claridade, 

amodo e directamente, e se o 

interlocutor está disposto a 

repetir ou reformular o que dixo. 
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acontecementos pasados, 

puntuais e habituais, 

descrición de estados e 

situacións presentes e 

expresión de sucesos 

futuros.  

- Petición e ofrecemento 

de información, indicacións, 

opinións e puntos de vista, 

consellos advertencias e 

avisos.  

- Expresión do 

coñecemento, a certeza, a 

dúbida e a conxectura. 

- Expresión da vontade, a 

intención, a decisión, a 

promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

- Expresión do interese, a 

aprobación, o aprecio, a 

simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a 

sorpresa e os seus 

contrarios. 

- Fórmula de suxestións, 

desexos, condicións e 

hipóteses. 

- Estabelecemento e 

mantemento da 

comunicación e 

organización do discurso. 

Estruturas sintáctico-

discursivas.* 

  Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación persoal; 

vivenda, fogar e contorno; 

actividades da vida cotiá; 

familia e amigos; traballo e 

ocupacións; tempo libre, 

lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e 

coidados físicos; educación 

e estudo; compras e 

actividades  comerciais; 

alimentación e 

restauración; transporte; 

lingua e comunicación; 

 Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un 

repertorio dos seus 

expoñentes máis comúns, así 

como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á 

organización textual 

(introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio 

temático, e peche textual). 

 Aplicar á comprensión do 

texto os coñecementos sobre 

os constituíntes e a 

organización de patróns 

sintácticos e discursivos de 

uso frecuente na 

comunicación oral, así como 

os seus significados asociados 

(p. e. estrutura afirmativa e 

negativa para mostrar 

aprobación ou 

desaprobación). 

Recoñecer léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotiáns e a temas xerais ou 

relacionados cos propios 

intereses, estudos e 

ocupacións, e inferir do 

contexto e do cotexto, con 

apoio visual, os significados 

de palabras e expresións de 

uso menos frecuente ou máis 

específico. 

Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación de uso común, e 

recoñecer os significados e 

intencións comunicativas 

xerais relacionados cos 

mesmos. 

5. Comprende, nunha 

conversación formal, ou 

entrevista (p.e. en centros de 

estudos ou de traballo) na que 

participa o que se lle pregunta 

sobre asuntos persoais, 

educativos, ocupacionais ou 

do seu interese, así como 

comentarios sinxelos e 

predicíbeis relacionados cos 

mesmos, sempre que poida 

pedir que se lle repita, aclare 

ou elabore algo do que xa se 

lle dixo. 

6. Distingue, co apoio da 

imaxe, as ideas principais e 

información relevante en 

presentacións sobre temas 

educativos, ocupacionais ou 

do seu interese (p. e., sobre un 

tema curricular, ou unha charla 

para organizar o traballo en 

equipo). 

7. Identifica a información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos cotiáns 

ou do seu interese, articulados 

con lentitude e claridade (p. e. 

noticias, documentais ou 

entrevistas), cando as imaxes 

axudan á comprensión 
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ambiente, clima e  

contorno natural; e 

Tecnoloxías da Información 

e da Comunicación. 

Patróns sonoros,  

acentuais, rítmicos e de 

entoación. 

 

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliábeis 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

Estratexias de produción: 

 Planificación 

- Concibir a mensaxe con 

claridade, distinguindo a 

súa idea ou ideas principais 

e a súa estrutura básica. 

- Adecuar o texto ao 

destinatario, contexto e 

canle, aplicando o rexistro e 

a estrutura de discurso 

adecuados a cada caso. 

 Execución 

- Expresar a mensaxe con 

claridade, coherencia, 

estruturándoa 

adecuadamente e 

axustándose, no seu caso, 

aos modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto. 

- Reaxustar a tarefa 

(emprender unha versión 

máis modesta da tarefa) ou 

a mensaxe (facer 

concesións no que 

realmente lle gustaría 

expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

dispoñíbeis. 

- Apoiarse e sacar o 

máximo partido dos 

coñecementos previos 

(utilizar linguaxe 

“prefabricada”, etc.). 

Producir textos breves e 

comprensíbeis, tanto en 

conversación cara a cara 

coma por teléfono ou outros 

medios técnicos, nun rexistro 

neutro ou informal, cunha 

linguaxe sinxela, nos que se 

da, se solicita e se 

intercambia información 

sobre temas de importancia 

na vida cotiá e asuntos 

coñecidos ou de interese 

persoal, educativo ou 

ocupacional. Xustifícanse 

brevemente os motivos de 

determinadas accións e 

plans, aínda que ás veces 

haxa interrupcións ou 

vacilacións, resulten 

evidentes as pausas e a 

reformulación para organizar 

o discurso e seleccionar 

expresións e estruturas, ou o 

interlocutor teña que solicitar 

ás veces a repetición do 

mesmo. 

Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas 

para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos 

breves e de estrutura simple e 

clara, utilizando, entre outros, 

procedementos como a 

adaptación da mensaxe a 

patróns da primeira lingua ou 

1. Fai presentacións breves e 

ensaiadas, ben estruturadas e 

con apoio visual (p. e. 

transparencias ou PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de 

temas do seu interese ou 

relacionados cos seus estudos 

ou ocupación, e responde 

preguntas breves e sinxelas dos 

oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

  2. Desenvólvese 

correctamente en xestións e 

transaccións cotiás, como son 

as viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras e o 

lecer, seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e 

tratamento). 

  3. Participa en conversacións 

informais cara a cara ou por 

teléfono, ou outros medios 

técnicos, nas que estabelece  

contacto social, intercambia 

información e expresa opinións 

e puntos de vista, fai invitacións 

e ofrecementos, pide e ofrece 

cousas, pide e dá indicacións 

ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para 

realizar unha actividade 

conxunta. 

   4. Toma parte nunha 

conversación formal, reunión ou 



92 

 

 

 
 

- Compensar as carencias 

lingüísticas mediante 

procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou 

paratextuais: 

   Lingüísticos 

   - Modificar palabras de 

significado parecido. 

   - Definir ou parafrasear 

un termo ou expresión. 

   Paralingüísticos e 

paratextuais 

   - Pedir axuda. 

   - Sinalar obxectos, usar 

deícticos ou realizar accións 

que aclaran o significado. 

   - Usar linguaxe corporal 

culturalmente pertinente 

(xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto visual ou 

corporal, proxémica). 

   - Usar sons 

extralingüísticos e calidades 

prosódicas convencionais. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas 

de cortesía e rexistros; 

costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non 

verbal. 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento 

de relacións persoais e 

sociais. 

- Descrición de calidades 

físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares e 

actividades. 

- Narración de 

acontecementos pasados 

puntuais e habituais, 

descrición de estados e 

situacións presentes, e 

expresión de sucesos 

futuros. 

outras, ou o uso de 

elementos léxicos 

aproximados, se non se 

dispón doutros máis precisos. 

Incorporar á produción do 

texto oral monolóxico ou 

dialóxico os coñecementos 

socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, 

relacións interpersoais, 

patróns de actuación, 

comportamento e 

convencións sociais, 

actuando coa debida 

propiedade e respectando 

as normas de cortesía máis 

importantes nos contextos 

respectivos. 

Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito 

comunicativo, utilizando os 

expoñentes máis comúns das 

devanditas funcións e os 

patróns discursivos de uso 

máis frecuente para 

organizar o texto de modo 

sinxelo, coa suficiente 

cohesión interna e 

coherencia con respecto ao 

contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estruturas sintácticas de uso 

habitual; empregar para 

comunicarse mecanismos 

sinxelos ou bastante 

axustados ao contexto e á 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipses, 

deixis persoal, espacial e 

temporal, xustaposición, e 

conectores e marcadores 

conversacionais frecuentes). 

Coñecer e utilizar un 

repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar 

información, opinións e 

entrevista de carácter 

académico ou ocupacional (p. 

e. para presentarse, poñer 

queixas, discutir preferencias, 

denunciar un delito), 

intercambiando información 

suficiente, expresando as súas 

ideas sobre temas habituais, 

dando a súa opinión sobre 

problemas prácticos cando se 

lle pregunta directamente, e 

reaccionando de forma sinxela 

ante comentarios, sempre que 

poida pedir que se lle repitan os 

puntos clave se o necesita. 
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- Petición e ofrecemento 

de información, indicacións, 

opinións e puntos de vista, 

consellos, advertencias e 

avisos. 

- Expresión do 

coñecemento, a certeza, a 

dúbida e a conxectura. 

- Expresión da vontade, a 

intención, a decisión, a 

promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

- Expresión do interese, a 

aprobación, o aprecio, a 

simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a 

sorpresa, e os seus 

contrarios. 

- Formulación de 

suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

   - Estabelecemento e 

mantemento da 

comunicación e 

organización do discurso.     

Estruturas sintáctico-

discursivas.* 

   Léxico oral de uso 

común (produción) relativo 

a identificación persoal; 

vivenda, fogar e contorno; 

actividades da vida diaria; 

familia e amigos; traballo e 

ocupacións; tempo libre, 

lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e 

coidados físicos; educación 

e estudo; compras e 

actividades comerciais; 

alimentación e 

restauración; transporte; 

lingua e comunicación; 

ambiente, clima e contorno 

natural; e Tecnoloxías da 

información e da 

comunicación.  

   Patróns sonoros, 

puntos de vista breves, 

simples e directos en 

situacións habituais e cotiás, 

aínda que en situacións 

menos correntes haxa que 

adaptar a mensaxe. 

Pronunciar e entoar de 

maneira clara e intelixíbel, 

aínda que ás veces resulte 

evidente o acento 

estranxeiro, ou se cometan 

erros de pronuncia 

esporádicos, sempre que non 

interrompan a 

comunicación, e os 

interlocutores teñan que 

solicitar repeticións de cando 

en vez.  

   Manexar frases curtas, 

grupos de palabras e 

fórmulas para desenvolverse 

medianamente en breves 

intercambios en situacións 

habituais e cotiás, 

interrompendo en ocasións o 

discurso para buscar 

expresións, articular palabras 

menos frecuentes e reparar a 

comunicación en situacións 

menos comúns.      

   Interactuar de maneira 

sinxela en intercambios 

claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou xestos 

simples para tomar ou ceder a 

quenda de palabra, aínda 

que se dependa en gran 

medida da actuación do 

interlocutor. 
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acentuais, rítmicos e de 

entoación. 

 

 

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliábeis 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estratexias de 

comprensión: 

- Mobilización de 

información previa sobre o 

tipo de tarefa e o tema. 

- Identificación do tipo 

textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido xeral, 

información esencial, 

puntos principais). 

- Formulación de hipótese 

sobre contido e contexto. 

- Inferencia e formulación 

de hipóteses sobre 

significados a partir da 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos. 

- Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de novos 

elementos. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

convencións sociais, 

normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, 

crenzas e actitudes; 

linguaxe non verbal. 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento 

de relacións persoais e 

sociais. 

- Descrición de calidades 

físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares 

e actividades. 

- Narración de 

Identificar a información 

esencial, os puntos máis 

relevantes e detalles 

importantes en textos, tanto 

en formato impreso coma en 

soporte dixital, breves e ben 

estruturados, escritos nun 

rexistro formal, informal ou 

neutro, que traten de asuntos 

cotiáns, de temas de interese 

ou relevantes para os propios 

estudos e ocupacións, e que 

conteñan estruturas sinxelas e 

un léxico de uso común. 

   Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas 

para a comprensión do 

sentido xeral, a información 

esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

   Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os 

aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos relativos á 

vida cotiá (hábitos de estudo 

e de traballo, actividades de 

lecer, incluídas 

manifestacións artísticas 

como a música ou o cine), 

condicións de vida 

(contorno, estrutura social), 

relacións interpersoais (entre 

homes e mulleres, no traballo, 

no centro educativo, nas 

institucións), e convencións 

sociais (costumes, tradicións). 

   Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un 

1. Identifica, con axuda da 

imaxe, instrucións de 

funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de 

máquinas, así como instrucións 

para a realización de 

actividades e normas de 

seguridade (p. e., nun centro 

escolar, un lugar público ou 

unha zona de lecer). 

2. Entende os puntos principais 

de anuncios e material 

publicitario de revistas ou 

Internet, formulados de xeito 

simple e claro, e relacionados 

con asuntos do seu interese, nos 

ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

3. Comprende 

correspondencia persoal en 

calquera formato na que se 

fala dun mesmo, na que se 

describen persoas, obxectos e 

lugares ou se narran 

acontecementos pasados, 

presentes e futuros, reais ou 

imaxinarios, e se expresan 

sentimentos, desexos e opinións 

sobre temas xerais, coñecidos 

ou do seu interese. 

4. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que 

se lle comunican asuntos do 

seu interese no contexto 

persoal, educativo ou 

ocupacional (p. e. sobre unha 

viaxe ou a realización de 

buscas en Internet). 

5. Capta as ideas principais de 

textos xornalísticos breves en 
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acontecementos pasados 

puntuais e habituais, 

descrición de estados e 

situacións presentes, e 

expresión de sucesos 

futuros. 

-Petición e ofrecemento de 

información, indicacións, 

opinións e puntos de vista, 

consellos, advertencias e 

avisos. 

- Expresión do 

coñecemento, a certeza, a 

dúbida e a conxectura. 

- Expresión da vontade, a 

intención, a decisión, a 

promesa, a orde, a 

autorización e a 

prohibición. 

- Expresión do interese, a 

aprobación, o aprecio, a 

simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a 

sorpresa, e os seus 

contrarios. 

- Formulación de suxestións, 

desexos, condicións e 

hipóteses. 

- Estabelecemento e 

mantemento da 

comunicación e 

organización do discurso. 

Estruturas sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) relativo 

a identificación persoal; 

vivenda, fogar e contorno; 

actividades da vida diaria; 

familia e amigos; traballo e 

ocupacións; tempo libre, 

lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e 

coidados físicos; educación 

e estudo; compras e 

actividades comerciais; 

alimentación e 

restauración; transporte; 

lingua e comunicación; 

repertorio dos seus 

expoñentes máis comúns, así 

como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á 

organización textual 

(introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio 

temático, e peche textual). 

   Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os 

constituíntes e a organización 

de estruturas sintácticas de 

uso frecuente na 

comunicación escrita, así 

como os seus significados 

asociados (p. e. estrutura 

afirmativa e negativa para 

mostrar aprobación ou 

desaprobación). 

   Recoñecer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos 

cotiáns e a temas xerais ou 

relacionados cos propios 

intereses, estudos e 

ocupacións, e inferir do 

contexto e do cotexto, con 

apoio visual, os significados 

de palabras e expresións de 

uso menos frecuente ou máis 

específico. 

   Recoñecer as principais 

convencións ortográficas, 

tipográficas e de puntuación, 

así como abreviaturas e 

símbolos de uso común (p. e. 

. ¼, %, @) e os seus 

significados asociados 

calquera soporte, se os 

números, os nomes, as 

ilustracións e os títulos vehiculan 

gran parte da mensaxe. 

6. Entende información 

específica esencial en páxinas 

Web e outros materiais de 

referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre 

temas relativos a materias 

académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu 

interese (p. e. sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, unha cidade, un 

deporte ou o ambiente), 

sempre que poida reler as 

seccións difíciles. 

7. Comprende o esencial (p. e. 

nas lecturas graduadas ou nas 

seccións de Reading) de 

historias de ficción breves e ben 

estruturadas e faise unha idea 

do carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e 

do argumento. 
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ambiente, clima e contorno 

natural; e Tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

Patróns gráficos e 

convencións ortográficas. 

 

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliábeis 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estratexias de produción: 

Planificación 

- Mobilizar e coordinar as 

propias competencias 

xerais e comunicativas co 

fin de realizar eficazmente a 

tarefa (repasar o que  se 

sabe sobre o tema, que se 

pode ou se quere dicir, 

etc.). 

- Localizar e usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos ou temáticos 

(uso dun dicionario ou 

gramática, obtención de 

axuda, etc.). 

Execución 

- Expresar a mensaxe con 

claridade axustándose aos 

modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto. 

- Reaxustar a tarefa 

(emprender unha versión 

máis modesta da tarefa) ou 

a mensaxe (facer 

concesións no que 

realmente lle gustaría 

expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

dispoñíbeis. 

- Intentar sacar o máximo 

partido dos coñecementos 

Escribir, en papel ou en 

soporte electrónico, textos 

breves, sinxelos e de estrutura 

clara sobre temas cotiáns ou 

de interese persoal, nun 

rexistro formal, neutro ou 

informal, utilizando 

adecuadamente os recursos 

básicos de cohesión, as 

convencións ortográficas 

básicas e os signos de 

puntuación máis comúns, 

cun control razoábel de 

expresións e estruturas 

sinxelas e un léxico de uso 

frecuente. 

   Coñecer e aplicar 

estratexias adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves e de estrutura simple, 

p. e. copiando formatos, 

fórmulas e modelos 

convencionais propios de 

cada tipo de texto. 

Incorporar á produción do 

texto escrito os 

coñecementos socioculturais 

e sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, 

relacións interpersoais, 

patróns de actuación, 

comportamento e 

1. Completa un cuestionario 

sinxelo con información persoal 

e relativa á súa formación, 

ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para 

subscribirse a unha publicación 

dixital, matricularse nun taller, 

ou asociarse a un club 

deportivo). 

2. Escribe notas e mensaxes 

(SMS, WhatsApp, chats), nos 

que se fan breves comentarios 

ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con 

actividades e situacións da vida 

cotiá e do seu interese. 

3. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves (p. e. en 

Twitter ou Facebook) 

relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu 

interese persoal ou sobre temas 

de actualidade, respectando 

as convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta. 

4. Escribe informes moi breves 

en formato convencional con 

información sinxela e relevante 

sobre feitos habituais e os 

motivos de certas accións, nos 

ámbitos académico e 

ocupacional, describindo de 
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previos (utilizar linguaxe 

"prefabricada"). etc.). 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas 

de cortesía e rexistros; 

costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non 

verbal. 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento 

de relacións persoais e 

sociais. 

- Descrición de calidades 

físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares e 

actividades. 

- Narración de 

acontecementos pasados 

puntuais e habituais, 

descrición de estados e 

situacións presentes, e 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición e ofrecemento de 

información, indicacións, 

opinións e puntos de vista, 

consellos, advertencias e 

avisos. 

- Expresión do 

coñecemento, a certeza, a 

dúbida e a conxectura. 

- Expresión da vontade, a 

intención, a decisión, a 

promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

- Expresión do interese, a 

aprobación, o aprecio, a 

simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a 

sorpresa, e os seus 

contrarios. 

- Formulación de suxestións, 

desexos, condicións e 

hipóteses. 

- Estabelecemento e 

mantemento da 

comunicación e 

organización do discurso.  

convencións sociais, 

respectando as normas de 

cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

   Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito 

comunicativo, utilizando os 

expoñentes máis comúns das 

citadas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis 

frecuente para organizar o 

texto escrito, de xeito sinxelo, 

coa suficiente cohesión 

interna e coherencia con 

respecto ao contexto de 

comunicación. 

   Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para 

comunicarse mecanismos 

sinxelos o bastante axustados 

ao contexto e á intención 

comunicativa (repetición 

léxica, elipses, deixis persoal, 

espacial e temporal, 

xustaposición, e conectores e 

marcadores discursivos 

frecuentes). 

   Coñecer e utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opinións e 

puntos de vista breves, 

simples e directos en 

situacións habituais e cotiás, 

aínda que en situacións 

menos correntes e sobre 

temas menos coñecidos 

haxa que adaptar a 

mensaxe. 

Coñecer e aplicar, de 

modo adecuado para 

facerse comprensible case 

sempre, os signos de 

puntuación elementais (p. e. 

punto, coma) e as regras 

ortográficas básicas (p. e. 

orde dos adxectivos, ou 

xeito sinxelo situacións, persoas, 

obxectos e lugares e sinalando 

os principais acontecementos 

de forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia 

persoal na que se estabelece e 

se mantén o contacto social (p. 

e. con amigos), intercámbiase 

información, descríbense en 

termos sinxelos sucesos 

importantes e experiencias 

persoais (p. e. a vitoria nunha 

competición); danse instrucións, 

fanse e acéptanse 

ofrecementos e suxestións (p. e. 

dan instrucións de como 

chegar a un lugar, poñen ou 

aceptan queixas ou dan 

consello), e exprésanse opinións 

de modo sinxelo. 

6. Escribe correspondencia 

formal básica e breve, dirixida a 

institucións públicas ou privadas 

ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a 

información requirida de xeito 

sinxelo e observando as 

convencións formais e normas 

de cortesía básicas deste tipo 

de textos. 
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Estruturas sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 

(produción) relativo a 

identificación persoal; 

vivenda, fogar e contorno; 

actividades da vida diaria; 

familia e amigos; traballo e 

ocupacións; tempo libre, 

lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e 

coidados físicos; educación 

e estudo; compras e 

actividades comerciais; 

alimentación e 

restauración; transporte; 

lingua e comunicación; 

ambiente, clima e contorno 

natural; e Tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

Patróns gráficos e 

convencións ortográficas. 

separación de palabras ao 

final de liña), así como as 

convencións ortográficas 

máis habituais na redacción 

de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, 

WhatsApp). 

 

*Estruturas sintáctico-discursivas do inglés : 

 

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); 

oposición (but); causa (because (of);  due to); finalidade (to- infinitive; for); 

comparación (too..., (not) ... enough); the fastest); resultado (so...); condición (if, 

unless); estilo indirecto (statements, questions, commands, suggestions and 

offers); pronomes relativos (who, that, which, where, when, whose, Defining 

relative clauses). 

 Relacións temporais (as soon as; while). 

 Afirmación (affirmative sentences; tags). 

 Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a journey!; How + Adj., e. g. How 

difficult!; oracións exclamativas; e. g. I didn´t know that! Great idea! That´s 

cool!). 

 Negación: oracións negativas con not , never, no (Noun, e. g. no problem), 

nobody, nothing, negative tags). 

 Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; What is it?; tags). 



99 

 

 

 
 

 22Expresión do tempo: pasado (Past Simple,used to e Past Continuous; Present 

Perfect, Past Perfect e Past Simple); presente (Present Simple and Present 

Countinuous); futuro (going to; will; Present Continuous con valor de futuro e 

Present Continuous + Adv.); futuro continuo. 

 Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present  Simple e Past 

Simple/Perfect; e Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv ., e. g. 

usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing). 

 Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade 

(can, be able); posibilidade/ probabilidade (may; might; should, perhaps); 

necesidade (must; need, have (got) to); obriga (have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); consello (should), intención (Present Continuous); 

condicional (First, Second and Third Conditional), voz pasiva (Present Simple 

Passive, Past Simple Passive). 

 Estilo indirecto: statements, questions, orders, requests and suggestions. 

 Expresión da existencia (e. g. There is / are; There was / were); a entidade 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronoun (relative, 

reflexive/enphatic); determiners); a cualidade (e. g. good at jumping). 

 Expresión da cantidade  (singular/plural ; cardinal and ordinal numerals. 

Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite, so; a little). 

Comparative and superlative adjectives. 

 Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, 

motion, direction, origin and arrangement). 

 Expresión do tempo (points (e.g. five to (ten)); dvisions (e. g. century; season), 

and indications (ago; early; late) of time; duration (from… to; during; untill; since); 

anteriority (already; (noy) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, 

next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

 Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

  

 

 5.1. TEMPORALIZACIÓN   

 

Todo o anterior aparece recollido nas diferentes unidades do material que imos 

utilizar este curso 

 

Serán traballadas:  

1º trimestre:  

Unidade de introducción 

unit 1 

Unit 2 

unit 3 
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2º trimestre: 

 

unit 4 

unit 5 

unit 6 

 

3º trimestre: 

 

unit 7 

unit 8 

unit 9 

 

 

Secuencia das unidades didácticas 

 

UNIDADE 1: What a Journey! 

 

a) Obxectivos 

 

Aprender vocabulario relacionado coas viaxes e cos sentimentos. 

Ler de forma comprensiva e autónoma a entrada dun blog e a biografía do 

explorador inglés Sir Walter Raleigh. 

Utilizar correctamente o Past Simple. 

Contrastar o uso do Past Simple co do Past Continuous. 

Escoitar e comprender unha conversa sobre a información publicada nun artigo 

dun xornal e outra sobre unha viaxe. 

Falar de exploradores e das súas expedicións. 

Describir feitos pasados. 

Informar sobre unha viaxe. 

Escribir un texto sobre algo estraño que lles pasara, prestando atención ao uso das 

comiñas á hora de citar as palabras exactas que dixo unha persoa. 

Identificar a sílaba en que recae o acento nas palabras e producir a entoación 

correcta. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado coas viaxes. 

Comprensión e expresión escrita dun cómic. 

Identificación de expresións que se utilizan para referirse a situacións que se dan nas 

viaxes. 

Word Power: breve explicación sobre a formación dos phrasal verbs; en concreto 

dos formados con set e run, e o seu significado. 

 

Grammar 

Estrutura e uso do Past Simple. 
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Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de 

distintas actividades. 

English in Use: breve explicación do uso das preposicións in e at co verbo arrive. 

 

Speaking 

Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica 

a través da expresión oral. 

Práctica oral sobre exploradores co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

Interacción oral co compañeiro/a para describir e adiviñar un explorador/a 

utilizando as expresións dadas. 

 

Reading 

Lectura dun blog para realizar diferentes tipos de exercicios.  

Comprensión da información clave do texto. 

Did You Know?: breve información sobre a Illa do Nadal. 

 

 

Grammar 

Expresión de accións pasadas: o Past Simple e o Past Continuous. 

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de 

distintas actividades. 

 

Speaking 

Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica 

a través da expresión oral. 

Práctica oral para describir un evento pasado co emprego da gramática e o 

vocabulario vistos. 

Interacción oral co compañeiro/a para describir unha anécdota utilizando as 

expresións aprendidas. 

Gaining time: uso de expresións para gañar tempo ao falar. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

Os sentimentos. 

Comprensión e expresión oral de diferentes sentimentos a través da lectura dun 

blog. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Word Power: os sufixos -ful, -ed e -able. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha conversa sobre unha viaxe. 

Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o contido 

da conversa. 

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta das sílabas das palabras. 

Entoación correcta das oracións tendo en conta en que palabra recae o acento. 

English in Use: pronuncia dun trabalinguas. 
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Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe utilizada para describir sentimentos. 

 

Speaking 

Interacción oral con compañeiro/a para completar un cadro sobre unha viaxe 

utilizando o vocabulario aprendido. 

Showing Interest: expresións para demostrar interese polo que a un lle contan. 

 

Writing 

Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun texto narrativo 

anecdótico. 

Análise da ortografía, a gramática e a linguaxe típica empregada á hora de narrar 

unha anécdota: comiñas para citar, o Past Simple e o Past Continuous, e os 

conectores de secuencia first of all, next, then after that, later, eventually, finally e in 

the end. 

Preparación antes de escribir un texto narrativo practicando a estrutura e a 

linguaxe típicas mediante a realización de varios exercicios. 

Writing Task: produción dun texto narrativo seguindo os pasos facilitados no 

apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

 

Everyday English: Booking a flight  e Hotel accomodation. 

Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas entre un/ha axente de 

viaxes e un/ha cliente/a ao reservar un voo nun aeroporto. 

Práctica oral de conversas relacionadas coas viaxes en aeroportos empregando a 

linguaxe vista anteriormente. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas relacionadas coas 

viaxes utilizando as expresións dadas. 

English in Use: diferenza entre book e order, que se empregan para reservar e pedir, 

respectivamente. 

 

 

Extra reading: Sir Walter Raleigh 

Comprensión oral dunha conversa entre dous homes británicos do século XVI. 

Comprensión dun texto escrito sobre a biografía do explorador inglés Sir Walter 

Raleigh. 

Realización de varios exercicios para demostrar que se comprenderon os contidos. 

TASK: Buscar información sobre outros exploradores e elaborar unha liña de tempo 

con datas e datos importantes das súas vidas. 

 

CLIL: History 

Comprensión oral e escrita dun texto sobre a historia da aviación.  

Realización de exercicios para demostrar a comprensión dos textos. 

 

Language Summary 

Resumo a modo de repaso do vocabulario, da linguaxe funcional e da gramática 

vistos ao longo de toda a unidade. 

 

 

c) Competencias clave 
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Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 10, 14 e 20; Language Builder, WB, páxs. 6-7: vocabulario 

relacionado coas viaxes e cos sentimentos. Word Power, SB, páxs. 11 e 14: phrasal 

verbs cos verbos set e run, e os sufixos -ful, -ed e -able para formar adxectivos. 

- Listening, SB, páxs. 11 e 14; CLIL, WB, páx. 11, exs. 3-4: comprensión oral dunha 

conversa sobre a información publicada nun artigo dun xornal, outra conversa en 

que un rapaz conta as súas experiencias nunha viaxe a París e Roma, outra que 

tería lugar entre dous homes británicos no século XVI e unha conversa telefónica 

entre unha nai e unha filla. 

- Grammar, SB, páxs. 11, 13 e 20; English in Use, SB, páx. 11: verbos con preposición, 

arrive in e arrive at. 

- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15; Everyday English, SB, páx. 18-19: uso da lingua 

inglesa para falar de exploradores e as súas expedicións, falar de acontecementos 

pasados e informar sobre viaxes, e para simular conversas entre un/ha cliente/a e 

un/ha axente de viaxes para reservar un billete de avión. English in Use, SB, páxs. 10, 

15 e 18: uso de expresións para gañar tempo para pensar mentres se fala e para 

mostrar interese ao interlocutor/a nunha conversa; diferenza entre os verbos book e 

order. 

- Reading, SB, páxs. 12-13; CLIL, SB, páxs. 17; Extra reading, SB, páxs 130; Reading, 

WB, páx. 11, exs. 1-2: comprensión escrita dunha entrada dun blog onde se atopa a 

viaxe que realizan millóns de carangexos vermellos na Illa de Nadal dende a selva á 

costa, a biografía do explorador inglés Sir Walter Raleigh, a cronoloxía da historia da 

aviación, un texto sobre o mito grego de Dédalo e Ícaro e outro sobre os primeiros 

exploradores que chegaron ao Polo Norte. 

- Pronunciation, SB, páx. 15: as sílabas tónicas das palabras e produción da 

entoación correcta. English in Use, páx. 27: pronuncia dun trabalinguas. 

- Writing, SB, páx. 16; Extra reading, SB, páxs 130 TASK; WB, páxs. 21 e 114 (Writing 

Plan): expresión escrita dun texto sobre algo estraño que lles pasara e outro sobre 

algún acontecemento que lles pareza emocionante e elaboración dun póster con 

información sobre o “helicóptero” que inventou Leonardo da Vinci utilizando as 

expresións e vocabulario axeitados. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

-Grammar, SB, páx. 11, exs. 5, 7 e 8; Extra reading, SB, páxs 130: realización de viaxes 

e descubrimentos por distintas partes do mundo. 

- Reading, SB, páxs. 12-13: interese por coñecer datos sobre o desprazamento de 

millóns de carangexos vermellos na Illa de Nadal (Australia). 

- Listening, SB, páx. 13: interese por coñecer datos sobre a aparición dun pingüín 

emperador nunha praia de Nova Zelandia. 

 

Competencia dixital: 

- - IS Interactive Student www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades 

interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral 

e escrita correspondentes á unidade 1. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas 

interactivas no teléfono móbil do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados 

nesta unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais 

relevantes mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas 

correspondentes á unidade 1. 

  + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á 

unidade 1. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 1. Práctica de comprensión 

oral, gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser 

consciente das propias capacidades e coñecementos a través das seccións Check 

Your Progress e Self-Evaluation correspondentes á unidade (páxs. 14-15 e 128), 

Language Builder (páxs. 6-7) situadas no Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Grammar, SB, páx. 11, exs. 7-8: o importante papel que desenvolveron os nativos 

americanos nas expedicións a novos territorios de Norteamérica. 

- Everyday English, SB, páx. 18-19: aprendizaxe e práctica das fórmulas para reservar 

un billete de avión. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se 

presenta e ante as interaccións que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15; Everyday English, SB, páx. 18-19: uso da 

creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páxs. 11 e 13; Reading, SB, páxs. 12-13; CLIL, SB, páxs. 17; Extra 

reading, SB, páxs 130: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se 

presentan. 

- Writing, SB, páx. 16 (Getting Ready to Write e Writing Task); Extra reading, SB, páx. 

130 TASK; Writing, WB, páxs. 13 e 114 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á 

hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento 

organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 128: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de 

logro dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Grammar, SB, páx. 11, exs. 5, 7 e 8: acontecementos históricos e a súa repercusión 

no presente (o primeiro home que viaxou ao espazo, o descubrimento do río Nilo, o 

descubrimento de América, a compra de territorios a Francia por parte de Estados 

Unidos, etc.). 

- Did You Know?, SB, páx. 12: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e 

útiles. 

- Listening, SB, páx. 13: datos sobre o achado dun pingüín emperador nas praias de 

Nova Zelandia. 
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- Speaking, SB, páx. 13; Extra reading, SB, páxs 130: información sobre os 

exploradores e as súas viaxes. 

- CLIL, SB, páx. 17: un cuestionario para valorar os coñecementos de aviación e a 

cronoloxía da historia da aviación. 

 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

- A migración dos carangexos vermellos na Illa de Nadal (Australia).  

- Os pingüíns emperadores. 

 

Xeografía e Historia: 

- Acontecementos históricos (o primeiro home que viaxou ao espazo, o 

descubrimento do río Nilo, o descubrimento de América, etc.). 

- O importante papel que desenvolveron algúns nativos americanos como guías e 

intérpretes nas expedicións a novos territorios nos Estados Unidos. 

- Información sobre os exploradores: Fernando de Magallaes, Sir Walter Raleigh, 

Robert Peary e Matthew Henson. 

- Historia da aviación. 

 

Valores éticos: 

- Respecto polos animais e o seu hábitat. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para reservar un billete de avión. 

 

Lingua e Literatura: 

- O Past Simple e o seu contraste co Past Continuous. 

- Verbos con preposición: arrive at e arrive in. 

- Phrasal verbs: set e run. 

- Os sufixos -ful, -ed e -able para formar adxectivos. 

- Uso das comiñas para citar as palabras exactas de alguén. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 

 

Tecnoloxía: 

- Blogs. 

 

UNIDADE 2: Achievements 

 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado cos logros dunha persoa e as actividades. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma unha páxina web dun club de siareiros 

dun grupo musical e un texto sobre a orixe dos Scouts. 

 Utilizar correctamente o Present Perfect Simple. 

 Contrastar o uso do Present Perfect Simple co do Past Simple. 

Contrastar o uso de used to co do Past Simple. 

 Escoitar e comprender unha presentación dun traballo na clase e unha entrevista 

de traballo. 

 Falar sobre personaxes famosos, experiencias no pasado e os seus intereses. 
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 Escribir un artigo sobre un acontecemento, prestando atención ao uso de 

adxectivos e adverbios de modo, e ao grao superlativo en adxectivos e adverbios. 

 Pronunciar correctamente a terminación -ed dos verbos regulares en pasado: 

/d/, /t/ e /id/ e as palabras que conteñen letras mudas. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado cos logros persoais. 

Comprensión oral e escrita dos logros persoais mediante a lectura e audición dun 

texto escrito. 

Realización de exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Comprensión oral e escrita dunha conversa entre un profesor e un alumno. 

Comprensión oral e escrita dunha presentación que fai un alumno na clase.  

 

Grammar 

Expresión de accións que comezan no pasado e teñen unha continuidade no 

presente: o Present Perfect Simple. Uso e formación da afirmativa, da negativa e da 

interrogativa.  

Expresión de hábitos no pasado: used to. 

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de 

distintas actividades. 

English in Use: for e since. 

 

Speaking 

Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica 

a través da expresión oral. 

Práctica oral para falar de persoas famosas co emprego da gramática e do 

vocabulario vistos. 

Interacción oral co compañeiro/a para falar dos logros persoais dunha persoa 

famosa utilizando as expresións dadas. 

Getting information: fórmulas lingüísticas para adquirir información sobre algo. 

 

Reading 

Comprensión oral e escrita dunha páxina web de siareiros dun grupo musical. 

Realización de diferentes tipos de exercicios para demostrar a comprensión do 

texto.  

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre as primeiras estrelas virtuais no 

Xapón. 

 

 

 

Grammar 

Expresión de experiencias no pasado: o Present Perfect Simple e o Past Simple. Uso 

e formación da afirmativa.   

Expresión de rutinas no pasado: used to. 
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Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de 

distintas actividades. 

Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas. 

English in Use: as expresións de tempo so far e over the years. 

 

 

Speaking 

Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica 

a través da expresión oral. 

Práctica oral para facer preguntas sobre experiencias pasadas co emprego da 

gramática e o vocabulario vistos. 

Interacción oral co compañeiro/a para facer e contestar preguntas utilizando as 

expresións aprendidas. 

Showing surprise: uso de expresións utilizadas para mostrar sorpresa ante unha 

información. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

Expresións relacionadas con diferentes tipos de actividades. 

Comprensión e expresión oral de diferentes actividades nun campamento 

educativo de verán. 

Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Word Power: breve explicación e exercicio sobre as collocations cos verbos go, do 

e make. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha entrevista de traballo. 

Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión do audio. 

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta das letras mudas e dos verbos coa terminación -ed. 

English in Use: breve explicación sobre a pronuncia correcta da terminación -ed  tra 

os sons /d/ e /t/. 

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe utilizada para falar dos intereses persoais. 

English in Use: breve explicación sobre algúns adxectivos e as preposicións que os 

acompañan. 

 

Speaking 

Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre os intereses persoais de cada 

un/ha utilizando as expresións dadas. 

Presentación oral na clase dos intereses do compañeiro/a. 

Comparing: fórmulas lingüísticas para comparar intereses. 

 

Writing 

Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun artigo xornalístico. 
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Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir un evento nun artigo 

xornalístico: os adxectivos e adverbios de modo, e o grao superlativo en adxectivos 

e adverbios. 

Preparación antes de escribir un artigo xornalístico practicando a estrutura e a 

linguaxe típicas mediante a realización de varios exercicios. 

Writing Task: produción dun artigo xornalístico para describir un evento seguindo os 

pasos facilitados no apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English 

in Use. 

 

Everyday English: Tell me about yourself. A questionnaire. 

Comprensión oral e escrita dunha entrevista. 

Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas entre un/ha 

entrevistador/a e un/ha entrevistado/a. 

Práctica oral de entrevistas empregando a linguaxe vista anteriormente. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar diálogos sobre as situacións 

dadas utilizando as expresións vistas. 

Word Power: a familia de palabras interview, interviewer e interviewee. 

 

 

Extra reading: THE SCOUTS 

Comprensión oral e escrita dun artigo sobre os Scouts co fin de contestar preguntas. 

Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e 

demostrar que se comprenderon os contidos. 

Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre os Scouts e o aventureiro Scout 

Bear Grylls. 

TASK: Escribir un parágrafo sobre os Scouts no país propio. 

 

Culture  

Lectura sobre as actividades que fixeron tres adolescentes británicos durante o 

verán.  

Comprensión oral e escrita das actividades descritas nos textos para realizar varios 

exercicios. 

 

Language Summary 

Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática 

vistos ao longo de toda a unidade. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 22, 26 e 32; Putting Language Builder, WB, páxs. 8-9: 

vocabulario relacionado cos logros dunha persoa e actividades. Word Power, SB, 

páx. 26: collocations cos verbos go, do e make. 

- Listening, SB, páxs. 22, 26 e 27; Listening, WB, páx. 19, exs. 3-4: comprensión oral 

dunha presentación dun traballo na clase, unha entrevista de traballo para ser 

monitora dun campamento, un anuncio sobre un espectáculo organizado polos 

Scouts e unha conversa sobre unha persoa interesante. 
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- Grammar, SB, páxs. 23, 25 e 32;. English in Use, SB, páx. 23: uso de for, since, so far e 

over the years co Present Perfect Simple. 

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27; Focus on Functional Language, SB, páx. 27; 

Everyday English, SB, páx. 30-31: uso da lingua inglesa para falar de personaxes 

famosos, experiencias pasadas e intereses e para simular conversas entre un/ha 

profesor/a e un/ha estudante e entre un monitor/a dun campamento e un 

campista/a. English in Use, SB, páxs. 23, 25 e 27: uso de expresións para pedir ao 

interlocutor/a máis información sobre o tema do que se está a falar, mostrar 

sorpresa durante a conversa, facer comparacións coa persoa coa que se está a 

falar, así como adxectivos con preposición. Word Power, páx. 30: palabras que 

pertencen á mesma familia: interview, interviewer e interviewee. 

- Reading, SB, páx. 24; CLIL, SB, páxs. 29; Extra reading, SB, páxs. 131; Reading, WB, 

páx. 19, exs. 1-2: comprensión escrita dunha páxina web do club de fans dun grupo 

musical xaponés, un texto sobre a orixe do movemento Scout, tres textos sobre as 

actividades que realizan uns adolescentes británicos durante o verán e outro texto 

sobre a organización benéfica Songs of Love. 

- Pronunciation, SB, páx. 27; English in Use, páx. 27: pronuncia das palabras que 

conteñen letras mudas e da terminación -ed dos verbos regulares en pasado: /d/, 

/t/ e /id/. 

- Writing, SB, páx. 28; Extra reading, SB, páxs. 131, TASK; Writing, WB, páxs. 19 e 115 

(Writing Plan): expresión escrita dun artigo sobre un acontecemento, outro sobre un 

acontecemento que tivera lugar no colexio e un texto sobre algunha actividade de 

verán que lles gustaría facer.  

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, SB, páx. 24: actitude crítica ante a información sobre unha cantante 

virtual que forma parte dun grupo xaponés. 

- Culture culture, SB, páxs. 29: valoración da importancia da práctica de 

actividades físicas, coñecemento do espazo e do Sistema Solar. 

 

Competencia dixital: 

- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades 

interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral 

e escrita correspondentes á unidade 2. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas 

interactivas no teléfono móbil do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados 

nesta unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais 

relevantes mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas 

correspondentes á unidade 2 

  + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á 

unidade 2. 

- Everything English Video. Reproducción do capítulo 3. Práctica de comprensión 

oral, gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser 

consciente das propias capacidades e coñecementos a través das seccións Check 

Your Progress e Self-Evaluation correspondentes á unidade (páxs. 22-23 e 128), 

Language Builder (páxs. 8-9) situadas no Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

-Vocabulary, Listening, SB, páx. 22; Grammar, SB, páxs. 23 e 25; Speaking, SB, páx. 

23: valoración do traballo realizado por algúns personaxes famosos que lles levou a 

ter grande éxito nas súas carreiras profesionais. 

- Everyday English, SB, páx. 30-31: aprendizaxe e práctica das fórmulas para realizar 

entrevistas. 

- Culture , SB, páxs. 29: respecto polas actividades que realizan as persoas no seu 

tempo libre. 

- Reading, WB, páx. 19: información sobre a organización benéfica Songs of Love. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se 

presenta e ante as interaccións que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27; Everyday English, SB, páx. 30-31: uso da 

creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Listening, SB, páx. 22; Grammar, SB, páxs. 23 e 25; Reading, SB, páx. 24; CLIL, SB, 

páxs. 28; Extra reading, SB, páxs. 131: mostra do sentido crítico ante as informacións 

culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 28 (Getting Ready to Write e Writing Task); Extra reading, SB, páxs. 

131 TASK; Writing, WB, páxs. 21 e 115 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á 

hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento 

organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 128: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de 

logro dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Extra reading, SB, páxs. 131: interese por coñecer a orixe do movemento Scout. 

- Did You Know?, SB, páxs. 24 e 131: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos 

e útiles. 

 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

- Aproveitamento dos espazos naturais para realizar distintas actividades. 

 

Xeografía e Historia: 

- Orixe do movemento Scout. 

 

Valores éticos: 

- Reflexión sobre a achega que cada persoa pode facer para axudar aos demais. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para facer entrevistas. 
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Lingua e Literatura: 

- O Present Perfect Simple e o seu contraste co Past Simple. 

-Used to para expresar rutinas no pasado 

- Uso de for e since para indicar a duración dunha acción. 

- Uso de expresións temporais so far e over the years co Present Perfect Simple. 

- Collocations cos verbos go, do e make. 

- Adxectivos con preposición. 

- Adxectivos e adverbios de modo, e o grao superlativo en adxectivos e adverbios. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 

 

Tecnoloxía: 

- Artistas creados de forma virtual mediante holografías. 

 

UNIDADE 3: Holiday Time 

 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado coas viaxes e cos seus preparativos. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre as festas peculiares que se 

celebran noutros países e un texto sobre os labores de conservación no monte 

Kenya. 

 Utilizar os tempos de futuro correctamente. 

 Escoitar e comprender unha conversa telefónica sobre os preparativos para unha 

viaxe e outra conversa sobre os plans para as vacacións. 

 Falar sobre que levar de equipaxe a unha viaxe. 

 Expresar plans futuros. 

 Falar sobre plans para viaxar. 

 Escribir un correo electrónico a un/ha amigo/a que vai visitalo para contarlle os 

seus plans, prestando atención ao uso de puntuación informal. 

 Pronunciar correctamente a terminación en consoante das palabras e producir o 

ritmo e a entoación correcta. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

A equipaxe para unha viaxe. 

Identificación de diferentes preparativos para as viaxes. 

Comprensión e expresión oral e escrita dos diferentes preparativos para as viaxes. 

Elaboración dunha lista de roupa e accesorios de moda. 

 

Grammar 

Expresión de plans futuros con be going to, e de decisións espontáneas e predicións 

con will. Uso e formación. 

Future Continuous.  

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de 

distintas actividades. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha conversa telefónica sobre plans de viaxe. 
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Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa conversa sobre os plans 

da viaxe que se escoitou anteriormente. 

 

Speaking 

Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a 

través da expresión oral. 

Práctica oral de conversas sobre a elección dos utensilios para viaxar co emprego 

da gramática e o vocabulario vistos. 

Interacción oral co compañeiro/a para falar da viaxe ideal do alumno/a e dos 

cinco utensilios imprescindíbeis para esa viaxe utilizando as expresións dadas. 

Disagreeing: fórmulas lingüísticas frecuentes para expresar que non se está de 

acordo co que di outra persoa. 

 

Reading 

Lectura dun artigo dunha revista de viaxes para realizar diferentes tipos de 

exercicios.  

Comprensión da información clave do texto. 

English in Use: nomes de comidas de orixe animal. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 

 

Grammar 

Expresión de plans futuros con be going to, e de decisións espontáneas e predicións 

con will. Uso e formación. 

Future Continuous.  

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de 

distintas actividades. 

English in Use: o Present Continuous con valor de futuro. 

 

Speaking 

Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica 

a través da expresión oral. 

Práctica oral para falar do futuro co emprego da gramática e do vocabulario 

vistos. 

Interacción oral co compañeiro/a para expresar accións futuras dependendo das 

situacións dadas utilizando as expresións aprendidas. 

Showing approval: expresións para mostrar aprobación. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

As viaxes. 

Comprensión e expresión oral de diferentes expresións relacionadas coas viaxes. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Word Power: collocations co verbo take. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha conversa sobre plans de viaxe. 

Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre uns plans de 

viaxe. 
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Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre Yorkshire.  

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta de consoantes finais. 

A entoación e o ritmo das oracións. 

English in Use: pronuncia dun trabalinguas. 

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe utilizada para falar de plans de viaxe. 

 

Speaking 

Interacción oral co compañeiro/a para planear a viaxe ideal utilizando as 

expresións aprendidas e apoiándose nas imaxes dos pósters que aparecen no 

exercicio. 

 

Writing 

Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun correo electrónico 

que fala sobre plans de viaxe. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir plans de viaxe (be going 

to) e facer predicións futuras (will), e uso da puntuación típica da linguaxe informal 

(raias, puntos suspensivos, parénteses e signos de exclamación). 

Preparación antes de escribir un correo electrónico descritivo sobre plans de viaxe 

practicando a estrutura e a linguaxe típicas mediante a realización de varios 

exercicios. 

Writing Task: produción dun correo electrónico para describir plans de viaxe 

seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Ready to Write e coa axuda do 

cadro English in Use. 

 

 

Everyday English: Getting Information. Travel updates.  

Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas en que se fala de plans 

de viaxe. 

Práctica oral de conversas relacionadas cos plans de viaxe empregando a 

linguaxe vista anteriormente. 

English in Use: asking for more information. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas sobre plans de viaxe 

coas expresións vistas e coa información que se dá. 

 

 

Extra reading: Cleaning up Mount Kenya 

 

Comprensión dun texto sobre os labores de conservación no monte Kenya. 

Realización de exercicios para demostrar que se comprenderon os contidos. 

Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre os nomes dalgunhas sendas dos 

Andes peruanos. 

TASK: Elaborar un póster sobre algún labor de conservación levada a cabo na túa 

cidade. 

 

CLIL Geography: Unusual Journeys 
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Lectura de textos que falan sobre diferentes tipos de viaxes extraordinarias. 

Compresión oral e escrita de varios textos escritos sobre viaxes extraordinarias.  

Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias 

preguntas. 

TASK: escribir un parágrafo sobre unha viaxe que fixeran ou que lles gustaría facer. 

 

Language Summary 

Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática 

vistos ao longo de toda a unidade. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 34, 38 e 44;; Language Builder, WB, páxs. 10-11: uso de 

vocabulario relacionado coas viaxes e os seus preparativos. Word Power, SB, páx. 

38: collocations co verbo take. 

- Listening, SB, páxs. 35 e 38; CLIL, SB, páx. 41; Listening, WB, páx. 27, exs. 3-4: 

comprensión oral dunha conversa telefónica en que dous amigos falan sobre os 

preparativos para unha viaxe, unha conversa sobre os plans para as vacacións, 

outra en que dous amigos falan sobre o proxecto de xeografía dun deles e outra 

sobre unha viaxe a Londres. 

- Grammar, SB, páxs. 35, 37 e 44; Future tenses. English in Use, SB, páxs. 35 : o Present 

Continuous con valor de futuro. 

- Speaking, SB, páxs. 35, 37 e 39; Everyday English, SB, páx. 42-43: participación en 

conversas e simulacións co compañeiro/a para falar sobre que levar na equipaxe 

para unha viaxe, plans para o futuro e plans para unha viaxe, e contratar unha 

excursión. English in Use, SB, páxs. 35 e 37: uso de frases para expresar desacordo 

con algo concreto que di outra persoa e mostrar que algo lles parece aceptábel.  

- Reading, SB, páxs. 36-37; CLIL, SB, páxs. 41; Extra reading, SB, páxs. 132; Reading, 

WB, páx. 27, exs. 1-2: comprensión escrita dun artigo sobre as festas peculiares que 

se celebran noutros países, un texto sobre as tarefas de conservación do monte 

Kenya, varios textos sobre viaxes pouco convencionais e sobre a autora británica 

Agatha Christie e un artigo en que varios adolescentes contan as actividades que 

realizaron durante as súas vacacións e fan algunhas recomendacións. English in 

Use, páx. 36: diferenza entre o nome do animal e o nome que recibe a carne 

procedente deste.  

- Pronunciation, SB, páx. 39: pronuncia da terminación en consoante das palabras e 

produción do ritmo e a entoación correcta. English in Use, páx. 39: pronuncia dun 

trabalinguas. 

- Writing, SB, páx. 40; Extra reading, SB, páx. 132 TASK; Writing, WB, páxs. 29 e 115 

(Writing Plan): expresión escrita dun correo electrónico a un amigo/a que vai visitalo 

para contarlle os seus plans e outro para contarlle os seus plans para facer unha 

viaxe a Brístol (Inglaterra), e un texto sobre unha viaxe que fixeran ou que lles 

gustaría facer. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Grammar, SB, páx. 35, exs. 5 e 7: información sobre diversas cidades e países do 

mundo; información sobre lugares para ver no Perú. 
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- Reading, SB, páx. 37; CLIL, SB, páx. 41: localización de países nun mapa. 

- Extra reading, SB, páxs. 132: respecto polo medio natural. 

- CLIL, SB, páxs. 41: información sobre viaxes no antigo Orient Express, viaxes 

inspiradas nas rutas dos exploradores que chegaron á Antártida, ás Cataratas 

Vitoria, etc., rutas en caravana de camelos polo deserto do Sáhara e o turismo 

espacial. 

 

Competencia dixital: 

- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades 

interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral 

e escrita correspondentes á unidade 3. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listas léxicas 

interactivas no teléfono móbil do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados 

nesta unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais 

relevantes mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas 

correspondentes á unidade 3. 

 + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á 

unidade 3 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 3. Práctica de comprensión 

oral, gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser 

consciente das propias capacidades e coñecementos a través das seccións Check 

Your Progress e Self-Evaluation correspondentes á unidade (páxs. 30-31 e 128), 

Language Builder (páxs. 14-15) situadas no Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

-Listening, SB, páxs. 35 e 38; Speaking, SB, páxs. 37 e 39: tolerancia e respecto polas 

intencións e plans dos demais. 

- English in Use, SB, páxs. 35 e 37: aprendizaxe e práctica de frases para expresar 

desacordo con algo concreto que di outra persoa e mostrar que algo lles parece 

aceptábel. 

- Reading, SB, páxs. 36-37: respecto por actividades propias doutras culturas ou que 

poidan resultar inusitadas. 

- Everyday English, SB, páx. 42-43: aprendizaxe e práctica das fórmulas para 

contratar unha excursión. 

- Extra reading, SB, páxs. 132: consideración da axuda a coidar do medio natural 

como unha experiencia gratificante. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se 

presenta e ante as interaccións que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 35, 37 e 39; Everyday English, SB, páx. 42-43: uso da 

creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados.  

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Grammar, SB, páx. 35; Reading, SB, páxs. 36-37; CLIL, SB, páxs. 41; Extra reading, SB, 

páxs. 132: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 40 (Getting Ready to Write e Writing Task); Extra reading, SB, páx. 

132, TASK; Writing, WB, páxs. 29  115 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á 

hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento 

organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 128: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de 

logro dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia y expresións culturais: 

- Grammar, SB, páx. 35, exs. 5 e 7: información sobre diversas cidades e países do 

mundo; información sobre lugares para ver no Perú. 

- Reading, SB, páx. 36: información sobre as festas peculiares que se celebran en 

países como Tailandia, Francia e Estados Unidos. 

- Did You Know?, SB, páxs. 38 e 132: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos 

e útiles. 

- Listening, SB, páx. 38: información sobre York (Inglaterra). 

- Everyday English, SB, páx.42-43: ofertas de excursións para visitar unha cidade que 

ofrecen algunhas empresas. 

- CLIL, SB, páxs. 41: información sobre destinos pouco convencionais para viaxar; 

información sobre a autora británica Agatha Christie. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

- O medio natural. 

 

Xeografía e Historia: 

- Destinos turísticos de interese: Perú, Bután e a Antártida. 

- Localización de Tailandia, Francia, Estados Unidos e Kenya nun mapa. 

- Viaxes a lugares pouco convencionais. 

 

Valores éticos: 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a 

como cara aos compañeiros/as da clase. 

- Respecto polas tradicións e polos costumes doutras culturas. 

- Respecto cara aos estilos de vida doutras persoas e cara a outras formas de 

viaxar. 

- Respecto cara aos espazos naturais para evitar a súa deterioración. 

- O voluntariado; axudar aos demais visto coma unha experiencia gratificante. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para contratar unha excursión. 

 

Lingua e Literatura: 

- O futuro con will. 

- A forma be going to. 

- O Present Continuous con valor de futuro. 
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- O Present Simple para falar dun horario fixo. 

- Collocations co verbo take. 

- Phrasal verbs coa preposición up. 

- Uso dunha puntuación informal á hora de redactar un correo electrónico informal. 

- Información sobre Agatha Christie. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 

 

Tecnoloxía: 

- O correo electrónico. 

 

UNIDADE 4: Home and Away 

 

a) Obxectivos  

 

 Aprender vocabulario relacionado con lugares da cidade e elementos urbanos. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma unha páxina web en que dous estudantes 

de intercambio narran as súas experiencias no estranxeiro e un texto sobre a Ponte 

da Baía de Sidney. 

 Contrastar o uso das frases condicionais: First, Second and Third Conditional. 

 Escoitar e comprender varias conversas telefónicas e unha conversa onde se dan 

indicacións para chegar a un lugar. 

 Falar sobre lugares da cidade. 

 Preguntar por lugares da cidade. 

 Dar indicacións para chegar a un lugar. 

 Escribir a descrición dun lugar, prestando atención ao uso de palabras e 

expresións para incluír exemplos. 

 Identificar e producir sons de especial dificultade, como en “turn”, “corner” e 

“theatre” e pronunciar correctamente os cognates.  

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Lugares da cidade e os elementos urbanos. 

Comprensión oral de conversas telefónicas. 

Word Power: nomes compostos. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha conversa telefónica relacionada cos lugares da cidade. 

 

Grammar 

Frases condicionais formación e uso. 

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de 

distintas actividades. 

 

Speaking 

Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica 

a través da expresión oral.  
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Práctica oral do vocabulario relacionado coas cidades e cos elementos urbanos 

mediante o emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

Interacción oral co compañeiro/a para describir os distintos sitios da cidade e 

adiviñar de cal se trata. 

 

Reading 

Familiarizarse con cidades do estranxeiro a través da información que se dá nunha 

páxina web. 

Lectura dun texto para obter información e relacionar entre si os datos que se 

piden. 

Comprensión da información clave do texto. 

Word Power: recoñecemento de cognates e false friends no texto. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 

Grammar 

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de 

distintas actividades. 

Comprensión oral sobre cidades e os seus elementos urbanos.  

English in Use: Expresións de apoio fronte a unha situación irreal. 

 

Speaking 

Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica 

a través da expresión oral. 

Práctica oral para falar das cidades e dos elementos urbanos utilizando a 

gramática e o vocabulario vistos. 

Interacción oral co compañeiro/a para falar dos distintos elementos urbanos 

utilizando as expresións aprendidas. 

Responding: uso de expresións lingüísticas para expresar respostas. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

Adxectivos para describir os lugares da cidade. 

Comprensión e expresión oral dos lugares da cidade. 

Práctica do uso correcto do vocabulario aprendido. 

Did You Know?: breve explicación sobre o uso de palabras diferentes nos distintos 

países para designar unha mesma cousa. 

 

Listening 

Comprensión oral e escrita dunha conversa en que se pregunta por un enderezo. 

Resposta a varias preguntas sobre o contido da conversa. 

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta de sons de especial dificultade, como os que se dan en “turn”, 

“corner” e “theatre”. 

Uso correcto do acento nas palabras. 

English in Use: breve explicación sobre que son os cognates.  

 

Focus on Functional Language 

Uso da linguaxe utilizada para indicar enderezos. 
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Speaking 

Práctica oral para indicar enderezos. 

Interacción oral co compañeiro/a para indicar enderezos utilizando as expresións 

dadas. 

Clarifying: expresións para preguntar por enderezos e responder. 

 

Writing 

Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun texto descritivo dun 

lugar. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir un lugar: there is, there 

are, cuantificadores e determinantes. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de dar exemplos: palabras e 

expresións como like, for example e such as. 

Preparación antes de escribir un texto descritivo practicando a estrutura e a 

linguaxe típicas mediante a realización de varios exercicios. 

Writing Task: produción dun texto descritivo seguindo os pasos facilitados no 

apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

 

Everyday English: Getting directions. Finding your own way. 

Repaso do vocabulario e expresións típicas para indicar enderezos. 

Comprensión oral e escrita sobre como chegar a un sitio empregando a linguaxe 

vista anteriormente. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar as preguntas e respostas sobre 

como chegar a un sitio utilizando as expresións dadas. 

Word Power: diferenza entre os distintos significados das palabras “right”, “left” e 

“second” dependendo do contexto.  

 

 

Extra reading: Australia's Most Famous Bridge 

Comprensión escrita sobre unha conversa entre un/ha guía turístico/a e un/ha 

turista. 

Comprensión dun texto escrito sobre a Ponte da Baía de Sidney. 

Realización de varios exercicios para  demostrar que se comprenderon os contidos. 

Expresión oral dos distintos monumentos emblemáticos do país do alumno/a. 

TASK: escribir un texto sobre a historia e as características dun monumento 

emblemático coñecido da zona en que o estudante vive dando todos os datos 

que se piden. 

 

 

Culture  

Comprensión oral e escrita dun texto escrito sobre distintos monumentos 

emblemáticos do mundo.  

Realización dun cuestionario para demostrar a comprensión oral e escrita do texto. 

 

Language Summary 

Resumo a modo de repaso do vocabulario, da linguaxe funcional e da gramática 

vistos ao longo de toda a unidade. 
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c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

 

- Vocabulary, SB, páxs. 50, 54 e 60; Language Builder, WB, páxs. 12-13: vocabulario 

relacionado con lugares da cidade e elementos urbanos. Word Power, SB, páxs. 50: 

nomes compostos.  

- Listening, SB, páxs. 50 e 54; Culture, SB, páx. 57; Listening, WB, páx. 35, exs. 3-4: 

comprensión oral de dúas conversas telefónicas en que uns amigos falan dos seus 

plans, unha conversa en que se dan indicacións para chegar a un lugar, outra en 

que un/a turista e un/ha guía falan sobre a Ponte da Baía de Sidney e un programa 

unha emisora de radio escolar en que uns estudantes falan dos seus barrios. 

- Grammar, SB, páxs. 51, 53 e 60: as frases condicionais en inglés. English in Use, SB, 

páxs. 51: time clauses in present simple to Express future time. 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Everyday English, SB, páx. 58-59: participación en 

conversas e simulacións co compañeiro/a para falar de lugares da súa cidade e 

preguntar por eles, dar indicacións para chegar a un sitio coa axuda dun plano 

dunha cidade e para orientarse nun centro comercial. English in Use, SB, páxs. 53 e 

55: recomendar un lugar e falar sobre situacións irreais. Word Power, páx. 58: 

expresións coa palabra “right”. 

- Reading, SB, páxs. 25-53; Culture, SB, páxs. 57; Extra reading, SB, páxs. 133; Reading, 

WB, páx. 35, exs. 1-2: comprensión escrita dunha páxina web en que varios 

estudantes de intercambio contan as súas experiencias no estranxeiro, un texto 

sobre a Ponte da Baía de Sidney, tres textos sobre edificios singulares en Tailandia, 

Estados Unidos e Alemaña e un texto sobre Central Park en Nova York. Word Power, 

SB, páx. 52: identificar cognates e false friends. 

- Pronunciation, SB, páx. 55: pronuncia de sons de especial dificultade, como en 

“turn”, “corner” e “theatre” e os cognates. English in Use, páx. 55: os cognates. 

- Writing, SB, páx. 56;  Exra reading, SB, páx. 133 TASK; Writing, WB, páxs. 37 e 116 

(Writing Plan): expresión escrita dun texto sobre a súa cidade ou vila favorita, un 

texto breve sobre un lugar ou monumento famoso na súa cidade ou vila, e unha 

descrición dun museo ou parque que visitaran utilizando as expresións e 

vocabulario adecuados. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Vocabulary, SB, páxs. 50 e 54: lugares da cidade; elementos da cidade. 

- Listening, SB, páx. 54; Speaking, SB, páx. 55, Everyday English, SB, páx. 58-59: dar 

indicacións para chegar a un lugar. 

- Focus on Functional Language, SB, páx. 55: capacidade de orientación para 

entender un plano e dar indicacións para chegar a un lugar. 

- Culture, SB, páxs. 57: interese por coñecer edificios que destacan polo seu deseño 

innovador noutros países. 

 

Competencia dixital: 

- IS Interactive Student www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades 

interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral 

e escrita correspondentes á unidade 4. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas 

interactivas no teléfono móbil do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados 

nesta unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais 

relevantes mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas 

correspondentes á unidade 4. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á 

unidade 4. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 4. Práctica de comprensión e 

expresión oral, gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser 

consciente das propias capacidades e coñecementos a través das seccións Check 

Your Progress e Self-Evaluation correspondentes á unidade (páxs. 38-29 e 128), 

Language Builder (páxs. 12-13) situadas no Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Listening, SB, páx. 50: tolerancia e respecto polas recomendacións dos demais. 

- English in Use, SB, páxs. 53 e 55: aprendizaxe e práctica de fórmulas para contestar 

preguntas nunha conversa e para pedir aclaracións ou confirmar que se entendeu 

o que a outra persoa dixo. 

- Everyday English, SB, páx. 58-59: aprendizaxe e práctica das fórmulas para dar 

indicacións para orientarse nun centro comercial. 

-Listening, WB, páx. 35: interese por coñecer os lugares onde viven outras persoas. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se 

presenta e ante as interaccións que se dan na aula. 

 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Everyday English, SB, páx. 58-59: uso da 

creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páxs. 51 e 53; Reading, SB, páxs. 52-53; Culture, SB, páxs. 57; Extra 

reading, SB, páxs. 133: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que 

se presentan. 

- Writing, SB, páx. 56 (Getting Ready to Write e Writing Task); Extra reading, SB, páx. 

133, TASK; Writing, WB, páxs. 29 e 116 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á 

hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento 

organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 128: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de 

logro dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Grammar, SB, páx. 51, ex. 10: interese por coñecer información sobre Grecia. 
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- Reading, SB, páx. 52; Grammar, SB, páx. 53, ex. 8 : interese por coñecer a 

experiencia de varios estudantes de intercambio noutros países: Irlanda, Francia e 

Grecia. 

- Reading, SB, páx. 53, ex. 5: localización de países nun mapa. 

- Did You Know?, SB, páxs. 54: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e 

útiles. 

- Culture, SB, páxs. 57: interese por coñecer edificios que destacan polo seu deseño 

innovador e algúns dos lugares e monumentos máis famosos do mundo. 

-Reading, WB, páx. 35: información sobre Central Park en Nova York. 

 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Xeografía e Historia: 

- Hong Kong (China). 

- Os países e a súa localización no mapa (Inglaterra, Francia, Alemaña e Irlanda). 

- Os planos: como lelos e dar indicacións. 

- Lugares de interese turístico: a illa grega de Hidra, Roma e Nova Orleáns. 

- A Ponte da Baía de Sidney. 

- Curiosidade por coñecer edificios singulares como a sede do Banco de Asia en 

Bangkok (Tailandia), o aparcamento da biblioteca pública da cidade de Kansas 

(EE. UU.) e o Museo BMW en Múnic (Alemaña). 

- Lugares e monumentos famosos no mundo: o Taj Mahal, a Praza Vermella de 

Moscova, o Palacio de Buckingham, o Coliseo, a Ponte Golden Gate e Central 

Park. 

 

Valores éticos: 

- Respecto cara aos costumes propios e distintos estilos de vida doutros países. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para dar indicacións para chegar a un sitio. 

 

Lingua e Literatura: 

-First, Second and Third conditional. 

- Os nomes compostos. 

- Uso de palabras e expresións para dar exemplos. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 

 

Tecnoloxía: 

- Blogs. 

 

UNIDADE 5: A Plate of Food 

 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado coa comida e coa carta dun restaurante. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre os hábitos alimentarios 

dos británicos e dos franceses, e un texto con consellos para levar unha vida sa. 

 Utilizar correctamente os pronomes relativos e ser quen de formar Defining 

reactive clauses. 
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 Escoitar de maneira comprensiva unha conversa sobre a cea que se serviu nunha 

festa e outra sobre a carta dun restaurante. 

 Comparar comidas. 

 Presentar unha queixa nun restaurante. 

 Expresar gustos e preferencias. 

 Escribir unha crítica dun restaurante, prestando atención á orde dos adxectivos 

na oración. 

 Identificar e producir o son /f/ en palabras como “enough” e recoñecer as 

palabras que van acentuadas nas oracións. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Adxectivos para describir comida. 

Identificación de diferentes adxectivos para describir comida a través de varias 

fotografías. 

Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos para describir comida. 

Localización nun mapa dos tres países que aparecen nos textos escritos. 

English in Use: uso de a little, very, really, so e completely como intensificadores de 

adxectivos. 

 

Grammar 

Uso dos pronomes de relativo. 

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de 

distintas actividades. 

 

Speaking 

Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica 

a través da expresión oral. 

Práctica oral de conversas en que se compara unha comida con outra co 

emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

Interacción oral co compañeiro/a para comparar comidas utilizando as expresións 

dadas. 

Speculating: fórmulas lingüísticas para facer especulacións. 

 

Reading 

Lectura dun artigo dunha revista sobre os hábitos alimentarios dos británicos e dos 

franceses para realizar diferentes tipos de exercicios. 

Comprensión da información clave do texto. 

Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre as especias alimentarias. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

English in Use: comparacións con much e one of. 

 

 

 

Grammar 

Defining reactives clauses: formación e uso. 
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Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de 

distintas actividades. 

 

Listening 

Comprensión oral da descrición dunha cea. 

Realización de exercicios para demostrar a comprensión do audio. 

 

Speaking 

Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica 

a través da expresión oral. 

Práctica oral para presentar queixas co emprego da gramática e do vocabulario 

vistos. 

Interacción oral co compañeiro/a para simular unha situación en que un cliente/a 

presenta unha queixa a un camareiro/a utilizando as expresións aprendidas. 

Responding to complaints: uso de expresións para responder ás queixas que pon 

outra persoa. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

Cartas de restaurantes. 

Comprensión e expresión oral de diferentes tipos de cartas de restaurantes. 

Word Power: terminación en -ed dalgúns adxectivos e a súa variación dependendo 

da variante do idioma, como roast/roasted. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha conversa entre tres amigos sobre un restaurante e a súa 

carta. 

Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre as 

conversas. 

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta do son /f/. 

Entoación correcta das oracións tendo en conta en que palabra recae o acento. 

English in Use: entoación de Questions tags.   

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe utilizada para decidir que elixir da carta dun restaurante. 

English in Use: expresións para expresar os gustos (I love, I'm mad about, I'm keen on, 

I don't especially like e I can't stand). 

 

Speaking 

Interacción oral co compañeiro/a para discutir preferencias utilizando as expresións 

aprendidas. 

Facer unha carta dun restaurante utilizando o vocabulario aprendido. 

 

Writing 

Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dunha crítica dun 

restaurante. 
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Análise da linguaxe típica empregada á hora de facer unha crítica dun 

restaurante: adxectivos. Orde dos adxectivos. 

Preparación antes de escribir unha crítica dun restaurante practicando a estrutura 

e a linguaxe típicos mediante a realización de varios exercicios. 

Writing Task: produción dunha crítica dun restaurante seguindo os pasos facilitados 

no apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

 

Everyday English: Ordering food. Instructions 

Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas nun restaurante entre 

camareiro/a e cliente/a. 

Práctica oral de conversas típicas nun restaurante empregando a linguaxe vista 

anteriormente. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas típicas dun restaurante 

utilizando as expresións vistas e a información que se dá. 

Compresión escrita das instrucións de diversos dispositivos. 

Práctica oral de conversas típicas con atención ao cliente fronte ás dificultades que 

presenta usar un dispositivo. 

 

 

Health: What's on Your Plate? 

Comprensión dun texto escrito sobre a recomendación dietética de Michelle 

Obama “My Plate”. 

Realización de varios exercicios para demostrar que se comprenderon os contidos. 

 

Extra reading 

Comprensión oral e escrita dun texto sobre comidas que se preparan en varias 

celebracións. 

Did you know?: datos curiosos sobre a pancake race que se celebra en Liberal 

(Kansas). 

Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias 

preguntas. 

TASK: escribir sobre unha festa ou celebración do país en que viven, e describir que 

tipo de comida se come e os costumes. 

 

Language Summary 

 

Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática 

vistos ao longo de toda a unidade. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 62, 66 e 72; Language Builder, WB, páxs. 14-15: adxectivos 

para describir comida e vocabulario relacionado coa carta dun restaurante; 

English in Use, páx. 62: uso dos adverbios a little, very, really, so e completely para 

matizar o significado dos adxectivos dando unha idea de maior ou menor 

intensidade; Word Power, SB, páx. 66: adxectivos terminados en -ed.  
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- Listening, SB, páxs. 65 e 66; Health, SB, páx. 69; Listening, WB, páx. 43, exs. 3-4: 

comprensión oral dunha conversa en que uns amigos falan da cea que se serviu 

nunha festa, outra conversa en que uns amigos falan do que van pedir nun 

restaurante e outra en que dúas amigas falan sobre distintas sobremesas e unha 

conversa sobre o que implica ser vexetariano.  

- Grammar, SB, páxs. 63 ,65 e 72. 

- Speaking, SB, páxs. 63, 65 e 67; Everyday English, SB, páx. 70-71: participación en 

conversas e simulacións con compañeiro/a para comparar comidas, presentar una 

queixa nun restaurante, expresar gustos e preferencias e pedir nun restaurante. 

Explicar o funcionamento dun dispositivo. English in Use, SB, páxs. 63 e 67: expresións 

para facer especulacións sobre aquilo do que non se está certo/a, responder a 

queixas e fórmulas para expresar gustos e preferencias.  

- Reading, SB, páx. 64; Health, SB, páxs. 69; Extra reading, SB, páxs. 134; Reading, WB, 

páx. 43, exs. 1-2: comprensión escrita dun artigo sobre os hábitos alimentarios dos 

ingleses e dos franceses, un texto sobre os beneficios de levar unha vida sa, varios 

textos sobre algunhas festividades moi populares nos Estados Unidos, Inglaterra e 

Escocia e outro texto sobre a orixe da crema de cacahuete.  

- Pronunciation, SB, páx. 67: pronuncia do son /f/, como en “enough” e 

identificación das palabras que van acentuadas nas oracións. English in Use, páx. 

67: entoación de Question tags.  

- Writing, SB, páx. 68; Extra reading, SB, páx. 134, TASK; Writing, WB, páxs. 45 e 117 

(Writing Plan): expresión escrita de dúas críticas de restaurantes e un texto sobre 

algunha festividade que sexa popular no seu país utilizando as expresións e 

vocabulario adecuados. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Vocabulary, SB, páx. 62, ex. 2: localización de países nun mapa. 

- Health, SB, páxs. 69: interese por ampliar os seus coñecementos sobre nutrición. 

Importancia de combinar unha dieta equilibrada e práctica de exercicio para loitar 

contra a obesidade. 

 

Competencia dixital: 

- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades 

interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral 

e escrita correspondentes á unidade 5. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas 

interactivas no teléfono móbil do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados 

nesta unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais 

relevantes mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas 

correspondentes á unidade 5. 

  + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á 

unidade 5. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 5. Práctica de comprensión 

oral, gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser 

consciente das propias capacidades e coñecementos a través das seccións Check 

Your Progress e Self-Evaluation correspondentes á unidade (páxs. 46-47 e 129), 

Language Builder (páxs. 10-11) situadas no Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Reading, SB, páx. 64; Extra reading, SB, páxs. 134: respecto polos hábitos 

alimentarios dos demais. 

- English in Use, SB, páxs. 63, 65 e 67: aprendizaxe e práctica de expresións para 

facer especulacións sobre aquilo do que non se está certo/a, responder a queixas 

e expresar gustos e preferencias. 

- Everyday English, SB, páx. 70-71: aprendizaxe e práctica das fórmulas para pedir 

nun restaurante. Aprendizaxe das fórmulas empregadas para describir o uso dun 

dispositivo. 

- Extra reading, SB, páx. 134: interese por coñecer algúns mitos sobre a 

alimentación. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se 

presenta e ante as interaccións que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 63, 65 67 e 55; Everyday English, SB, páx. 70-71: uso da 

creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páx. 63; Reading, SB, páx. 64; Health, SB, páxs. 69; Extra reading, SB, 

páxs. 134: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 68 (Getting Ready to Write e Writing Task); Extra reading SB, páx. 

134, TASK; Writing, WB, páxs. 45 e 117 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á 

hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento 

organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 129: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de 

logro dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Vocabulary, páx. 62; Extra reading, SB, páxs. 134: interese por coñecer datos 

relacionados coa gastronomía doutros países. 

- Grammar, SB, páx. 63, exs. 5 e 7; Reading, WB, páx. 43, exs. 1-2: datos interesantes 

sobre distintos alimentos; os usos das especias ao longo da historia; a orixe dalgúns 

alimentos de uso común. 

- Did You Know?, SB, páxs. 64 e 134: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos 

e útiles. 

- Extra reading, SB, páxs. 134: interese por coñecer os costumes e os pratos típicos 

dalgunhas das festividades máis populares de Estados Unidos, Inglaterra e Escocia. 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Xeografía e Historia: 

- Os países e a súa localización no mapa (Etiopía, Francia e Escocia). 

- País de orixe dalgúns alimentos de uso cotián. 
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Valores éticos: 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a 

como cara aos compañeiros/as de clase. 

- Respecto cara ás preferencias alimentarias doutras persoas. 

- Respecto cara ás tradicións doutros países. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para pedir comida nun restaurante. 

 

Educación física: 

- Importancia do exercicio físico. 

 

Lingua e Literatura: 

-Os pronomes de relativo 

-Defining reactive clauses 

- Adxectivos coa terminación -ed. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 

 

 

 

UNIDADE 6: Being a Friend  

 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado coas relacións persoais e a personalidade. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o mito grego de Damón e 

Pitias e outro sobre a amizade que xurdiu entre unha inmigrante chinesa e unha 

rapaza estadounidense.  

 Utilizar correctamente os verbos modais. 

 Escoitar e comprender unha conversa entre dous amigos sobre os seus problemas 

e un programa de radio. 

 Pedir e dar consellos. 

 Comparar habilidades. 

 Escribir unha carta para pedir e dar consello sobre un problema, incluíndo feitos e 

opinións. 

 Identificar e reproducir o son /h/, como en “hurt”. Pronunciar correctamente as 

palabras que conteñan a letra “h” muda, como en “hour” e as formas contraídas 

can't, shouldn't, mustn't e couldn't. 

 Recoñecer as palabras que van acentuadas nas oracións. 

 

b) Contidos didácticos  

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado coas relacións persoais. 

Realizar un cuestionario e identificar diferentes verbos e expresións utilizados para 

describir os aspectos relacionados coas relacións persoais. 

Comprensión e expresión oral do vocabulario relacionado coas relacións persoais. 

Word Power: breve explicación sobre que hai phrasal verbs formados por un verbo 

e dúas partículas como fall out with. 
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Grammar 

Uso de should para dar e pedir consello, have to e must para falar de obrigas, don't 

have to para expresar a ausencia de obriga e mustn't para prohibicións. 

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de 

distintas actividades. 

 

Listening 

Comprensión oral de dúas conversas sobre problemas coas amizades. 

Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coas conversas que se 

escoitaron anteriormente. 

 

Speaking 

Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica 

a través da expresión oral. 

Interacción oral co compañeiro/a para dar consellos sobre relacións interpersoais 

utilizando as expresións dadas. 

 

Reading 

Lectura do mito grego de Damón e Pitias para realizar diferentes tipos de exercicios.  

Comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

English in Use: uso de modais co primeiro condicional. 

Word Power: uso de reporting verbs como said, ordered, asked e insisted para 

expresar o que outra persoa di. 

 

Grammar 

Can e could para expresar habilidade ou posibilidade no presente e futuro, 

respectivamente. 

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de 

distintas actividades. 

Did You Know?: dito en inglés relacionado cos morcegos. 

 

Speaking 

Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica 

a través da expresión oral. 

Práctica oral para comparar habilidades co emprego da gramática e do 

vocabulario vistos. 

Interacción oral co compañeiro/a para comparar habilidades utilizando as 

expresións aprendidas. 

Responding to comparisons: expresións para compararse con outra persoa.  

 

Skills in Use 

Vocabulary 

Adxectivos relacionados coa personalidade. 

Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos relacionados coa 

personalidade. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
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Word Power: uso dos prefixos in-, mi-, un- e dis- para crear palabras co significado 

oposto. 

 

Listening 

Comprensión oral dun programa de radio. 

Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o programa 

de radio. 

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta do son /h/, o “h” mudo e as contraccións. 

Acentuación correcta das frases con contraccións. 

English in Use: acentuación dos modais nunha frase cando se quere facer fincapé 

en algo. 

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe utilizada para expresar aspectos persoais. 

 

Speaking 

Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre problemas interpersoais 

utilizando as expresións aprendidas. 

Empathising: expresións para mostrar empatía. 

 

Writing 

Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dunha carta para pedir 

consello. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir unha carta para pedir 

consello: o Present Simple para presentar o problema, o Present Simple ou o Past 

Simple para dar exemplos, os modais para dar consello, a presentación dos feitos, e 

as fórmulas lingüísticas para expresar opinións como I think, I feel, it seems e in my 

opinion. 

Preparación antes de escribir unha carta para pedir consello practicando a 

estrutura e a linguaxe típicos mediante a realización de varios exercicios. 

Writing Task: produción dunha carta para pedir consello seguindo os pasos 

facilitados no apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in 

Use. 

 

Everyday English: Saying you are sorry. Apologies.  

Repaso do vocabulario e expresións típicas para pedir e aceptar desculpas. 

Práctica oral de conversas en que se piden e se aceptan desculpas. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas para aprender a pedir 

e aceptar desculpas coas expresións vistas e coa información que se dá. 

English in use: escribir unha mensaxe de texto pedindo desculpas.   

 

 

CLIL Literature: The All-American Slurp 

Comprensión oral  e escrita dun texto literario sobre a amizade xurdida entre unha 

inmigrante chinesa e unha rapaza estadounidense.  

Realización de varios exercicios para demostrar que se comprenderon os contidos. 
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Extra reading 

Comprensión oral e escrita dun texto sobre compañeiros de heroes de historias. 

Compresión oral e escrita dun texto sobre a elaboración de recordos de amizade 

no pasado.  

Demostración de que se entenderon os contidos dos textos contestando varias 

preguntas. 

Did you know?: datos curiosos sobre as películas de Batman. 

TASK: escribir un parágrafo sobre algún heroe/heroína e o/a seu/súa compañeiro/a. 

 

Language Summary 

Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática 

vistos ao longo de toda a unidade. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 74, 78 e 84; Language Builder, WB, páxs. 16-17: vocabulario 

relacionado coas relacións persoais e adxectivos de personalidade. Word Power, 

SB, páxs. 74 e 78: phrasal verbs con dúas partículas e os prefixos in-, im-, un- e dis- 

para formar palabras co significado oposto. 

- Listening, SB, páxs. 75 e 78; CLIL, SB, páx. 81; Listening, WB, páx. 51, exs. 3-4: 

comprensión oral dunha conversa entre dous amigos sobre os problemas dun deles, 

un programa de radio en que os ouvintes chaman para pedir consello, a 

introdución que fai un profesor/a nunha clase de Historia e unha conversa en que 

dous amigos falan sobre un libro. 

- Grammar, SB, páxs. 75, 77 e 84: dar consellos, expresar obriga, prohibición, 

habilidade, posibilidade en presente e en pasado, pedir e conceder permiso e 

pedir favores.  

- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79; Everyday English, SB, páx. 82-83: participación en 

conversas e simulacións co compañeiro/a para pedir e dar consellos a un amigo/a, 

comparar habilidades e para pedir ou aceptar desculpas. English in Use, SB, páxs. 

77 e 79: uso de palabras ou expresións para contestar aos comentarios do 

interlocutor/a e mostrar preocupación ou solidariedade cara aos problemas doutra 

persoa. 

- Reading, SB, páx. 76; CLIL, SB, páxs. 81; Extra reading, SB, páxs. 135; Reading, WB, 

páx. 51, exs. 1-2: comprensión escrita dun texto sobre a amizade de Damón e Pitias 

na antiga Grecia, outro sobre a amizade que xurdiu entre unha emigrante chinesa 

e unha rapaza estadounidense, outro sobre os compañeiros de aventura de catro 

famosos heroes literarios e cinematográficos e outro sobre a amizade nas redes 

sociais. English in Use, páx. 76: uso dos verbos modais no primeiro condicional. Word 

Power, páx. 76: verbos que introducen o estilo indirecto. 

- Pronunciation, SB, páx. 79: a pronuncia do son /h/ en “hurt”, das palabras que 

conteñan a letra “h” mudo, coma en “hour”, as formas contraídas can't, shouldn't, 

mustn't e couldn't e identificación das palabras que van acentuadas nas oracións. 

English in Use, páx. 79: a acentuación dos verbos modais nunha oración cando se 

quere facer fincapé en algo. 

- Writing, SB, páx. 80; Extra reading, SB, páxs. 135, TASK; Writing, WB, páxs. 53 e 118 

(Writing Plan): expresión escrita dunha carta para pedir e dar consello sobre un 
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problema, un texto sobre outro heroe/heroína famoso/a e o/a seu/súa 

compañeiro/a de aventuras, e unha carta para dar consellos a un mozo utilizando 

as expresións e o vocabulario axeitados. 

 

Competencia dixital: 

- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades 

interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral 

e escrita correspondentes á unidade 6. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas 

interactivas no teléfono móbil do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados 

nesta unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais 

relevantes mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas 

correspondentes á unidade 6. 

 + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á 

unidade 6. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 6. Práctica de comprensión 

oral, gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser 

consciente das propias capacidades e coñecementos a través das seccións Check 

Your Progress e Self-Evaluation correspondentes á unidade (páxs. 54-55 e 129), 

Language Builder (páxs. 16-17) situadas no Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Reading, SB, páx. 76; Grammar, SB, páx. 77, ex. 6; CLIL, SB, páxs. 81: reflexión sobre 

a importancia da amizade. 

- Listening, SB, páxs. 75 e 78; Speaking, SB, páxs. 75 e 79: respecto polos problemas 

dos demais. 

- English in Use, SB, páxs. 77 e 79: aprendizaxe e práctica de palabras ou expresións 

para contestar os comentarios do interlocutor/a e mostrar preocupación ou 

solidariedade cara aos problemas doutra persoa. 

- Everyday English, SB, páx. 82-83: aprendizaxe e práctica de fórmulas para pedir ou 

aceptar desculpas. 

- CLIL, SB, páxs. 81: reflexión sobre o racismo e a discriminación. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se 

presenta e ante las interaccións que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79; Everyday English, SB, páx. 82-83: uso da 

creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Reading, SB, páx. 76; Grammar, SB, páx. 77; Extra reading, SB, páxs. 135; CLIL, SB, 

páxs. 81: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 80 (Getting Ready to Write e Writing Task); Extra reading, SB, páxs. 

135-141, TASK; Writing, WB, páxs. 53 e 118 (Writing Plan): uso da creatividade persoal 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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á hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. 

Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 129: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de 

logro dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, SB, páx. 76: interese por coñecer o mito grego de Damón e Pitias. 

- Grammar, SB, páx. 77, ex. 7: lendas dos morcegos. 

- Did You Know?, SB, páxs. 77 e 135: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos 

e útiles. 

- Extra reading, SB, páxs. 135: heroes famosos da literatura e do cine e os seus 

compañeiros de aventura. 

 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

 

Valores éticos: 

- A importancia de manter unha actitude de respecto cara ao profesor/a e cara 

aos compañeiros/as de clase. 

- Reflexión sobre os problemas aos que se enfrontan os adolescentes. 

- Reflexión sobre o racismo e a discriminación. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para pedir ou aceptar desculpas. 

 

Lingua e Literatura: 

- Os verbos modais. 

- Phrasal verbs con dúas partículas. 

- Os verbos modais que poidan utilizarse no primeiro condicional. 

- Verbos que introducen o estilo indirecto. 

- Os prefixos in-, im-, un- e dis- para formar palabras co significado oposto. 

- Fórmulas para incluír feitos e opinións no texto. 

- O mito grego de Damón e Pitias. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 

 

 

UNIDADE 7: Fighting Crime 

 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado coa delincuencia e as noticias de sucesos. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre o uso das redes sociais por 

parte da policía para identificar persoas que participaron nuns disturbios, e un texto 

sobre as consecuencias legais de descargar material de Internet de forma ilegal. 

 Utilizar correctamente a voz pasiva en presente e en pasado. 

 Escoitar e comprender unha conversa sobre os problemas coa xustiza que ten un 

rapaz e unha entrevista dun policía a unha testemuña dun roubo. 

 Falar sobre sucesos. 
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 Explicar o significado de palabras. 

 Denunciar un delito. 

 Escribir un artigo sobre un suceso, prestando atención ao uso das conxuncións 

finais. 

 Identificar e producir sons de especial dificultade, como en “drank” e en “drunk”. 

 Practicar a entoación das frases interrogativas. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado coa delincuencia. 

Identificación do vocabulario relacionado coa delincuencia. 

Comprensión e expresión oral de palabras relacionadas coa delincuencia. 

Word Power: diferencia entre o significado de steal e rob. 

 

Listening  

Comprensión oral dun diálogo en que un mozo ten problemas coa policía. 

Expresión escrita dos datos que se piden relacionados co diálogo que se escoitou 

anteriormente. 

 

Grammar 

Estrutura e usos da pasiva. 

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de 

distintas actividades. 

English in Use: uso de by nas pasivas. 

 

Speaking 

Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica 

a través da expresión oral. 

Interacción oral co compañeiro/a para falar dun delito utilizando as expresións 

dadas. 

 

Reading 

Lectura dun artigo dun xornal sobre o uso das redes sociais por parte da policía 

para identificar persoas que participaron nuns disturbios para realizar diferentes 

tipos de exercicios.  

Comprensión da información clave do texto. 

English in Use: datos curiosos sobre como adoitan estar escritos os titulares dos 

xornais. 

Did You Know?: breve información sobre as consecuencias de participar en 

disturbios. 

Identificación no texto de palabras clave mediante  as súas definicións. 

 

 

Grammar 

Uso do Present Simple Passive para falar de accións do presente e do Past Simple 

Passive para falar de accións pasadas. 
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Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de 

distintas actividades. 

 

Speaking 

Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica 

a través da expresión oral. 

Práctica oral para explicar o significado de varias palabras co emprego da 

gramática e do vocabulario vistos. 

Interacción oral co compañeiro/a para explicar o significado de varias palabras 

utilizando as expresións aprendidas. 

Guessing: fórmulas lingüísticas para expresar que se adiviñou algo. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado con reportaxes de actos de delincuencia. 

Comprensión e expresión oral de diferentes expresións, adxectivos, substantivos e 

verbos relacionados coas reportaxes de actos de delincuencia. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Word Power: collocations co verbo lose. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha entrevista dun policía a unha testemuña. 

Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre a entrevista. 

 

Pronunciation 
Pronuncia correcta dos sons /æ/ e /ʌ/. 

Entoación correcta das oracións interrogativas. 

English in Use: entoación das Yes/No Questions. 

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe utilizada para falar de actos de delincuencia. 

 

Speaking 

Interacción oral co compañeiro/a para facer un informe de policía e describir un 

delito utilizando as expresións aprendidas. 

Showing uncertainty: fórmulas lingüísticas para expresar que un non está totalmente 

certo/a de algo que pasou. 

 

Writing 

Getting Ready to Write: análise da estrutura dunha nova de sucesos nun xornal. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir unha nova de sucesos 

para un xornal: uso da pasiva para describir accións, e de conectores de propósito 

como to, in order to e so that. 

Preparación antes de escribir unha nova de sucesos nun xornal mediante a 

realización de varios exercicios. 

Writing Task: produción dunha nova de sucesos para un xornal seguindo os pasos 

facilitados no apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in 

Use. 
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Everyday English: Reporting an Emergency.  First-Aid Instructions 

Comprensión oral e repaso do vocabulario e expresións típicas das chamadas de 

emerxencia. 

Práctica oral das chamadas de emerxencia empregando a linguaxe vista 

anteriormente. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar unha chamada de emerxencia. 

Comprensión oral, práctica e repaso do vocabulario e expresións típicas de 

primeiros auxilios. 

 

 

Culture: The Firefightes of New York 

Comprensión escrita dun texto sobre os bombeiros de Nova York. 

Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e 

demostrar que se comprenderon os contidos. 

Did you know?: datos curiosos sobre o Word Trade Center. 

 

Extra reading 

Comprensión oral e escrita duns textos sobre personaxes lendarios famosos. 

Identificación de varios datos que se piden acerca dos contidos dos textos. 

Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias 

preguntas. 

Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre o bosque de Sherwood. 

TASK: escribir un parágrafo sobre algún dos personaxes lendarios famosos que 

aparecen no exercicio.  

 

Language Summary 

Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática 

vistos ao longo de toda a unidade. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 90, 94 e 100; Language Builder, WB, páxs. 18-19: vocabulario 

relacionado coa delincuencia e coas novas de sucesos. Word Power, SB, páxs. 90 e 

94: diferenza entre os verbos steal e rob e collocations co verbo lose. 

- Listening, SB, páxs. 90 e 94; Culture, SB, páx. 97; Listening, WB, páx. 59, exs. 3-4: 

comprensión oral dunha conversa en que dous amigos falan dos problemas coa 

xustiza que ten outro amigo, unha entrevista dun policía a unha testemuña dun 

roubo e unha conversa entre dous amigos sobre as formas de conseguir música. 

- Grammar, SB, páxs. 91, 93 e 100: descrición de procesos e accións pasadas 

utilizando a voz pasiva en presente e en pasado. English in Use, SB, páx. 91: uso da 

preposición by para mencionar quen realiza ou realizou a acción na oración 

pasiva. 

- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95; Everyday English, SB, páx. 97: participación en 

conversas e simulacións co compañeiro/a para falar sobre algún suceso do que 

oíran falar, leran o viran na televisión; explicar o significado de palabras; denunciar 

un delito e realizar unha chamada ao servizo de emerxencias. English in Use, SB, 
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páxs. 93 e 95: uso de expresións para facer suposicións sobre algo e frases para 

empregar á hora de contar algo que ocorreu pero non se está totalmente certo. 

- Reading, SB, páxs. 92-93; Culture, SB, páxs. 97; Extra reading, SB, páxs. 136; Reading, 

WB, páx. 59, exs. 1-2: comprensión escrita dun artigo sobre o uso das redes sociais 

por parte da policía para identificar persoas que participaron nuns disturbios, un 

texto sobre os bombeiros de Nova York, outro sobre a lenda de Robin Hood, e outro 

sobre a importancia da fotografía forense nas investigacións criminais. English in Use, 

páxs. 92: uso da voz pasiva nos titulares dos xornais e dos compostos de some, any e 

no. 

- Pronunciation, SB, páx. 95: pronuncia de sons de especial dificultade, como en 

“drank” e en “drunk” e pronuncia de frases interrogativas atendendo á entoación. 

English in Use, páx. 95: a entoación correcta dos diferentes tipos de oracións 

interrogativas. 

- Writing, SB, páx. 96; Extra reading, SB, páxs. 136, TASK; Writing, WB, páxs. 61 e 119 

(Writing Plan): expresión escrita dun artigo sobre un suceso real ou imaxinario, un 

texto sobre un personaxe lendario e un artigo sobre un asasinato utilizando as 

expresións e vocabulario adecuados. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, páxs. 92-93: valoración da importancia dos avances tecnolóxicos nas 

investigacións policiais. 

 

Competencia dixital: 

- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades 

interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral 

e escrita correspondentes á unidade 7. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas 

interactivas no teléfono móbil do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados 

nesta unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais 

relevantes mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas 

correspondentes á unidade 7. 

 + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á 

unidade 7. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 7. Práctica de comprensión 

oral, gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser 

consciente das propias capacidades e coñecementos a través das seccións Check 

Your Progress e Self-Evaluation correspondentes á unidade (páxs. 62-63 e 129), 

Language Builder (páxs. 18-19) situadas no Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Listening, SB, páx. 90; Culture, SB, páxs. 97: reflexión sobre o traballo dos bombeiros. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Reading, SB, páxs. 92-93; Grammar, SB, páx. 93, ex. 8; Listening, SB, páx. 94: interese 

por coñecer a estrutura do proceso penal. 

- English in Use, páxs. 93 e 95: aprendizaxe e práctica de expresións para facer 

suposicións sobre algo e frases para empregar á hora de contar algo que ocorreu 

pero do que non se está totalmente certo/a. 

- Everyday English, SB, páx. 98-99: aprendizaxe e práctica de fórmulas para realizar 

chamadas aos servicios de emerxencia. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se 

presenta e ante as interaccións que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95; Everyday English, SB, páx. 98-99: uso da 

creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páxs. 91 e 93; Reading, SB, páxs. 92-93; Culture; SB, páxs. 97 Extra 

reading, SB, páxs. 136: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que 

se presentan. 

- Writing, SB, páx. 96 (Getting Ready to Write e Writing Task); Extra reading, SB, páxs. 

136 TASK; Writing, WB, páxs. 61 e 119 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á 

hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento 

organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 129: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de 

logro dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Grammar, SB, páx. 91, ex. 8: curiosidade por coñecer a historia de dous príncipes 

británicos que foron encerrados na Torre de Londres e desapareceron. 

- Grammar, SB, páx. 93, ex. 6; Extra reading, SB, páxs. 136;: interese por coñecer 

datos sobre algúns personaxes famosos como o fuxitivo Robin Hood. 

- Did You Know?, SB, páxs. 92, e 136: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos 

e útiles. 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Xeografía e Historia: 

- O misterio da desaparición de dous príncipes británicos no século XV que foron 

encerrados na Torre de Londres. 

- Historia dun dos gánsters máis perigosos dos Estados Unidos: Al Capone. 

- Historia dos presos británicos enviados a Australia durante os séculos XVIII e XIX 

para cumprir a súas condenas. 

- Famosos fuxitivos que se converteron en heroes para o seu pobo: Robin Hood. 

 

Valores éticos: 

- A importancia de manter unha actitude de respecto cara ao profesor/a e cara 

aos compañeiros/as da clase. 

- Reflexión sobre a estrutura do proceso penal. 

- Reflexión sobre o traballo dos bombeiros. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 
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- Aprendizaxe das fórmulas correctas para realizar chamadas aos servizos de 

emerxencia. 

 

Lingua e Literatura: 

- A voz pasiva no presente e no pasado. 

- Collocations co verbo lose. 

- Os compostos de some, any e no. 

- As conxuncións finais. 

- O detective máis famoso da literatura: Sherlock Holmes. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 

 

Tecnoloxía: 

 

- Uso das redes sociais nas investigacións policiais. 

 

UNIDADE 8: Innovations 

 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado cos inventos e aparellos eléctricos. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre un famoso inventor 

xaponés, e un texto sobre dous inventos para axudar a mellorar a calidade de vida 

de persoas máis desfavorecidas. 

 Repasar a gramática que se ten estudado nas unidades anteriores. 

 Escoitar de maneira comprensiva un programa de radio e un concurso sobre 

inventos. 

 Intercambiar ideas. 

 Formular e contestar preguntas. 

 Intercambiar información sobre inventos. 

 Escribir unha redacción sobre un invento, prestando atención ao uso das 

conxuncións copulativas. 

 Identificar e producir sons de especial dificultade, coma en “nationality”. Producir 

a entoación correcta. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Inventos. 

Identificación de vocabulario típico relacionado cos inventos. 

Comprensión e expresión oral de diferentes palabras relacionadas cos inventos. 

Word Power: uso dos sufixos -ful e -less para formar adxectivos con significados 

opostos. 

 

Listening 

Comprensión oral dun programa de radio sobre a biografía de Thomas Edison. 

Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa biografía de Thomas 

Edison. 
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Grammar Revision 

Formación e uso do Past Perfect Simple. 

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de 

distintas actividades. 

 

Speaking 

Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica 

a través da expresión oral. 

Interacción oral co compañeiro/a para contrastar ideas utilizando as expresións 

dadas. 

Práctica oral sobre accións pasadas. 

 

Reading 

Lectura dun texto dun artigo dunha revista sobre o inventor xaponés Yoshiro 

Nakamatsu co fin de realizar diferentes tipos de exercicios.  

Comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre as patentes. 

English in Use: everything, everyone e everywhere seguidos por un verbo en singular. 

 

Grammar Revision 

Uso correcto dos tempos verbais Past Perfect Simple e Past Simple. 

Uso correcto de toda a gramática que se ten visto ao longo de todo o libro a través 

de distintas actividades. 

 

Speaking 

Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica 

a través da expresión oral. 

Práctica oral para facer preguntas e respondelas co emprego da gramática e do 

vocabulario vistos. 

Interacción oral cos compañeiros/as para facer preguntas e respondelas utilizando 

as expresións aprendidas. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

Aparellos eléctricos. 

Comprensión e expresión oral de diferentes aparellos eléctricos. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Word Power: uso de verbos e dos sufixos -er e -or para formar nomes de aparellos 

eléctricos. 

 

Listening 

Comprensión oral dun concurso de preguntas e respostas. 

Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o concurso. 

 

Pronunciation 
Pronuncia correcta do son /ʃ/. 

A entoación das oracións. 

English in Use: entoación dos sufixos. 
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Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe utilizada para falar de varios inventores e dos seus inventos. 

 

Speaking 

Interacción oral co compañeiro/a para falar de inventos utilizando as expresións 

aprendidas. 

Qualifying answers: expresións habituais para dar respostas. 

   

Writing 

Getting Ready to Write: análise da estrutura dun ensaio sobre un invento. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un ensaio sobre un 

invento: conectores de adición como also, in addition, as well as e moreover para 

engadir información. 

Preparación antes de escribir un ensaio sobre un invento mediante a realización de 

varios exercicios. 

Writing Task: produción dun ensaio sobre un invento seguindo os pasos facilitados 

no apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

 

Everyday English: Making a Complaint.  

Repaso do vocabulario e expresións típicas entre cliente/a e dependente/a dunha 

tenda. 

Práctica oral de conversas relacionadas coa compra de produtos defectuosos 

nunha tenda empregando a linguaxe vista anteriormente. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar situacións en que o cliente/a ten 

un problema cun produto que comprou coas expresións vistas e coa información 

que se dá. 

Produción escrita dun correo electrónico de queixa dun produto defectuoso. 

 

 

CLIL Technology: Innovators 

Comprensión oral e escrita de dous textos sobre diferentes innovacións. 

Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias 

preguntas. 

 

 

 

Extra reading 

Comprensión oral dunha conversa sobre iPods nano vermellos para contestar unha 

pregunta. 

Comprensión escrita dun texto acerca de dous inventos diferentes. 

Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e 

demostrar que se comprenderon os contidos. 

Did you know?: datos curiosos sobre os zapatos eléctricos de Trevor Baylis. 

TASK: Escribir sobre un invento que cambiara o mundo. 

 

 

 

Language Summary 
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Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática 

vistos ao longo de toda a unidade. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páx. 102, 106 e 112; Language Builder, WB, páxs. 20-21: 

vocabulario relacionado cos inventos e cos aparellos eléctricos; Word Power, SB, 

páxs. 102 e 106: os sufixos -ful e -less para formar adxectivos con significados opostos 

e os sufixos -er e -or para formar nomes de aparellos eléctricos. 

- Listening, SB, páxs. 102 e 106;Listening, WB, páx. 67, exs. 3-4: comprensión oral dun 

programa de radio sobre a biografía de Thomas Edison, un concurso sobre inventos, 

unha conversa sobre o iPod nano vermello e unha entrevista a unha enxeñeira 

sobre os móbiles do futuro. 

- Grammar Revision, SB, páxs. 103, 105 e 112. 

- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107; Everyday English, SB, páx. 110-111: participación 

en conversas e simulacións co compañeiro/a para intercambiar ideas e 

información sobre inventos, formular e contestar preguntas, e solucionar problemas. 

English in Use, SB, páxs. 103 e 107: expresar feitos no pasado e intercambiar ideas 

sobre invencións. 

- Reading, SB, páxs. 104-105; CLIL, SB, páxs. 109; Extra reading, SB, páxs. 137; Reading, 

WB, páx. 67, exs. 1-2: comprensión escrita dun artigo dunha revista sobre un famoso 

inventor xaponés, un texto sobre dous inventos para axudar a mellorar a calidade 

de vida de persoas máis desfavorecidas, outro sobre un proxecto dunha cidade 

flotante, outro sobre unha bicicleta fabricada con materiais reciclados e outro 

sobre inventos e descubrimentos feitos por mulleres. English in Use, SB, páx. 105: os 

compostos de every seguidos de verbos en singular. 

- Pronunciation, SB, páx. 107: pronuncia de sons de especial dificultade como en 

“nationality” e produción da entoación correcta. English in Use, páx. 107: pronuncia 

de palabras que teñen sufixo. 

- Writing, SB, páx. 108; Extra reading, SB, páxs. 137 TASK; Writing, WB, páxs. 69 e 120 

(Writing Plan): expresión escrita dunha redacción sobre un invento, un texto sobre a 

organización Bikes for the World e outro sobre satélites utilizando as expresións e 

vocabulario axeitados. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Listening, SB, páxs. 102 e 106; Speaking, SB, páx. 107; Extra reading, SB, páxs. 137: 

información sobre algúns inventos e descubrimentos importantes para a 

humanidade. 

- Grammar, SB, páx. 103, ex. 8 e páx. 105, ex. 7; Reading, páxs. 104-105; Extra 

reading, SB, páxs. 137: desenvolvemento e aplicación do pensamento científico-

técnico para crear novos inventos. 

 

Competencia dixital: 

- IS Interactive Student : www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades 

interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral 

e escrita correspondentes á unidade 8. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas 

interactivas no teléfono móbil do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados 

nesta unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais 

relevantes mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas 

correspondentes á unidade 8. 

 + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á 

unidade 8. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 8. Práctica de comprensión 

oral, gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser 

consciente das propias capacidades e coñecementos a través das seccións Check 

Your Progress e Self-Evaluation correspondentes á unidade (páxs. 70-71 e 129), 

Language Builder (páxs. 20-21) situadas no Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- English in Use, SB, páxs. 103 e 119: aprendizaxe e práctica de expresións para 

mostrar acordo ou desacordo, ante diversas afirmacións e frases para expresar que 

se está certo/a ou non dea unha opinión. Falar de experiencias pasadas 

- Listening, SB, páxs. 102 e 106; Speaking, SB, páx. 107: falar de experiencias 

pasadas: recoñecemento e valoración crítica das aportacións da innovación 

tecnolóxica nos ámbitos de benestar, saúde e calidade de vida. 

- Everyday English, SB, páx. 110-111: aprendizaxe e práctica de fórmulas para 

solucionar problemas. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se 

presenta e ante as interaccións que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107; Everyday English, SB, páx. 110-111: uso da 

creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Listening, SB, páxs. 102 e 106; Reading, SB, páxs. 104-105; Grammar, SB, páx. 103, ex. 

8 e páx. 105, ex.7; CLIL, SB, páxs. 109. 

- Writing, SB, páx. 108 (Getting Ready to Write e Writing Task); 110-111 TASK; Writing, 

WB, páxs. 69 e 120 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para 

presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 129: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de 

logro dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Grammar, páxs. 103 e 105; CLIL p 109, Extra reading, SB, páxs. 137: información 

sobre algúns inventos e descubrimentos importantes para a sociedade. 
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- Did You Know?, SB, páxs. 104 e 137: coñecemento e aprendizaxe de datos 

curiosos e útiles. 

 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Xeografía e Historia: 

- Inventos e descubrimentos importantes para a sociedade. 

 

Valores éticos: 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a 

como cara aos compañeiros/as da clase. 

- Reflexión crítica sobre a influencia e os efectos que producen os avances 

tecnolóxicos na sociedade. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para solucionar problemas. 

 

Lingua e Literatura: 

- Past Perfect e Past Simple: usos e diferenzas. 

- Os compostos de every. 

- Os sufixos -ful e -less para formar adxectivos con significados opostos. 

- Os sufixos -er e -or para formar nomes de aparellos eléctricos. 

- As conxuncións copulativas. 

- Tradución galego-inglés no Workbook. 

 

Tecnoloxía: 

- Os inventos. 

- A tecnoloxía ao servizo da humanidade e da sociedade. 

 

 

UNIDADE 9: Animal Planet 

 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado co mundo dos animais e das partes do corpo 

dun animal. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre a tecnoloxía inspirada na 

natureza que se emprega á hora de fabricar produtos innovadores e un texto sobre 

o achado de ADN nos ovos fosilizados dunha ave elefante. 

 Aprender a formación das estruturas do Reported Speech.  

 Escoitar de maneira comprensiva unha conversa entre dous amigos sobre o peixe 

globo, e a un profesor/a impartindo clase de bioloxía. 

 Pedir e dar información. 

 Comparar accións. 

 Describir e comparar animais. 

 Escribir unha redacción sobre un animal, prestando atención ao uso das 

conxuncións e locucións adversativas. 

 Identificar e producir sons de especial dificultade: /i:/, /i/ e /ei/ en “chimpazee”, 

“funny” e “weigh”. Pronunciar correctamente as palabras ligadas. 
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b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado co mundo dos animais. 

Identificación de vocabulario típico relacionado cos animais. 

Comprensión e expresión oral de diferentes palabras relacionadas cos animais. 

Word Power: información sobre o uso dos pronomes reflexivos. 

 

Listening  

Comprensión oral dunha descrición dun peixe globo. 

Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa descrición que se 

escoitou anteriormente. 

 

Grammar 

Reported Speech: Statements and Questions. Uso e formación. 

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de 

distintas actividades. 

English in Use: reporting verb say and tell + that. 

 

Speaking 

Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a 

través da expresión oral. 

Interacción oral co compañeiro/a para facer e responder preguntas sobre animais 

utilizando as expresións dadas. 

Reposting a conversation. 

 

 

Reading 

Lectura dun artigo dunha revista sobre a biomímese para realizar diferentes tipos de 

exercicios.  

Comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

Localización de tres países nun mapa. 

Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre o número de quenllas que 

morren a mans do ser humano ao ano. 

Grammar 

Reported Speech: orders, requests, offers and suggestions. Uso e formación. 

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de 

distintas actividades. 

Comprensión oral dunha das actividades.  

 

Speaking 

Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica 

a través da expresión oral. 

Práctica oral para comparar accións co emprego da gramática e do vocabulario 

vistos. 

Interacción oral co compañeiro/a para comparar accións utilizando as expresións 

aprendidas. 
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Reporting instructions.. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

Partes do corpo dos animais. 

Comprensión e expresión oral de diferentes partes do corpo dos animais. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Word Power: expresións idiomáticas relacionadas cos animais. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha clase que imparte un profesor de Bioloxía e dunhas 

presentacións que fan uns alumnos ante a clase. 

Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre a lección do 

profesor e a presentación dos alumnos. 

 

Pronunciation 

Pronunciación correcta dos sons /i:/, /i/ e /ei/. 

Patróns de acentuación das palabras ligadas na oración. 

English in Use: a unión de palabras na pronuncia. 

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe utilizada para falar os animais. 

Comprensión oral da actividade. 

 

Speaking 

Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre animais utilizando as expresións 

aprendidas. 

   

Writing 

Getting Ready to Write: análise dun artigo sobre un animal. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un artigo: adxectivos e 

adverbios para comparar, e conectores de contraste como but, however e 

although para contrastar. 

Preparación antes de escribir un artigo mediante a realización de varios exercicios. 

Writing Task: produción dun artigo seguindo os pasos facilitados no apartado 

Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

 

Everyday English: Doing a Research. A Presentation. 

Repaso do vocabulario e expresións típicas relacionadas coa procura de 

información en Internet. 

Realización de varias actividades relacionadas coa procura de información en 

Internet. 

 

 

Science: Extinct, But Not Forgotten 

Comprensión oral dunha visita por un museo para contestar unha pregunta. 

Comprensión escrita dun texto acerca da ave elefante. 

Realización de exercicios para demostrar que se comprenderon os contidos. 

Localización nun mapa dos países mencionados no texto. 
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Extra reading 

 

Comprensión oral e escrita de dous textos sobre a Gran Barreira de Coral 

australiana e os problemas relacionados coa conservación. 

Identificación de varios datos que se piden acerca dos contidos do texto. 

Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre os arrecifes de corais. 

Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias 

preguntas. 

TASK: elixir un sitio que sexa Patrimonio da Humanidade no mundo e escribir un 

parágrafo sobre el. 

 

Language Summary 

Resumo a modo de repaso do vocabulario, da linguaxe funcional e da gramática 

vistos ao longo de toda a unidade. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 114-115, 116 e 124; Language Builder, WB, páxs. 22-23: 

vocabulario relacionado co mundo dos animais e coas partes do corpo; Word 

Power, SB, páxs. 114 e 115: pronomes reflexivos e frases feitas relacionadas co tema 

dos animais. 

- Listening, SB, páxs. 115 e 104; CLIL, SB, páx. 121 Listening, WB, páx. 75, exs. 3-4: 

comprensión oral dunha conversa en que uns amigos falan sobre o peixe globo, a 

charla dun profesor/a nunha clase de bioloxía, unha charla dun/ha guía a un grupo 

de turistas nun museo e unha entrevista na radio sobre a “gran migración” de 

animais que ten lugar en África.  

- Grammar, SB, páxs. 115, 117 e 124: Reported Speech. English in Use, SB, páx. 115: 

tell and say + that. 

- Speaking, SB, páxs. 115, 117 e 119: participación en conversas e simulacións co 

compañeiro/a para pedir e dar información, comparar accións e describir e 

comparar animais. English in Use, SB, páxs. 115 e 117: actividades de Reported 

Speech sobre o que dixo o compañeiro.  

- Reading, SB, páxs. 116-117; CLIL, SB, páxs. 121; Extra reading, SB, páxs. 138; Reading, 

WB, páx. 75, exs. 1-2: comprensión escrita dun artigo dunha revista sobre a 

tecnoloxía inspirada na natureza que se emprega á hora de fabricar produtos 

innovadores e un texto sobre o achado de ADN nos ovos fosilizados dunha ave 

elefante, dous textos sobre a Gran Barreira de Coral australiana e as medidas que 

se tomaron para evitar a súa deterioración e un texto sobre os animais que 

desprenden ulidos para defenderse, marcar territorio ou atopar parella.  

- Pronunciation, SB, páx. 119: pronuncia de sons de especial dificultade /i:/, /i/ e /ei/ 

en “chimpazee”, “funny” e “weigh”, e de palabras ligadas. English in Use, páx. 119: 

pronuncia de palabras que rematan en /i:/, /i/ ou /ei/ que se unen á seguinte 

palabra cando esta comeza por vocal.  

- Writing, SB, páx. 120; Extra reading, SB, páxs. 138; TASK; Writing, WB, páxs. 77 e 121 

(Writing Plan): expresión escrita dunha redacción sobre un animal, un texto sobre 
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outros lugares declarados Patrimonio da Humanidade pola UNESCO e unha 

redacción sobre os pingüíns, utilizando as expresións e vocabulario axeitados. 

- Everyday English, SB, páx. 122-123: consellos sobre como buscar información en 

Internet. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, páxs. 116-117: valoración da importancia dos avances tecnolóxicos 

inspirados na natureza á hora de fabricar produtos innovadores. 

- Listening, SB, páx. 115; Grammar, SB, páx. 117 exs. 6 e 8; Vocabulary, SB, páx. 118; 

Focus on Functional Language, SB, páx. 119; Speaking, páx. 119:interese por 

coñecer datos sobre algúns animais como o peixe globo, a pantera, o orangután, 

o chimpancé, a avestruz e o salmón. 

- Listening, SB, páx. 118: interese por ampliar os seus coñecementos sobre a 

asociación que se estabelece entre especies de animais diferentes, o que se 

coñece como simbiose. 

- CLIL, SB, páxs. 121: interese por coñecer datos sobre a ave elefante, especie que 

se extinguiu hai 300 anos; localización de países nun mapa. 

- Extra reading, SB, páxs. 138: interese por coñecer os problemas relacionados coa 

conservación da Gran Barreira de Coral australiana. 

 

Competencia dixital: 

- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS . Práctica das actividades 

interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral 

e escrita correspondentes á unidade 9. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas 

interactivas no teléfono móbil do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados 

nesta unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais 

relevantes mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas 

correspondentes á unidade 9. 

 + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á 

unidade 9. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 9. Práctica de comprensión 

oral, gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser 

consciente das propias capacidades e coñecementos a través das seccións Check 

Your Progress e Self-Evaluation correspondentes á unidade (páxs. 78-79 e 129), 

Language Builder (páxs. 22-23) situadas no Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- English in Use, SB, páxs. 115 e 117: aprendizaxe e práctica de frases para expresar 

que non se está certo/a da resposta e para mellorar a expresión oral sobre como 

mostrar interese ao interlocutor/a nunha conversa.  

- Everyday English, SB, páx. 122-123: consellos para buscar información en Internet. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se 

presenta e ante as interaccións que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 115, 117 e 119: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos orais a partir de modelos dados.  

- Listening, SB, páx. 115; Reading, SB, páxs. 116-117; Grammar, SB, páx. 117, exs. 5, 6 e 

8; Vocabulary, SB, páx. 118; Focus on Functional Language, SB, páx. 119; Speaking, 

SB, páx. 119; CLIL, SB, páxs. 121; Extra reading, SB, páxs. 138;: mostra do sentido 

crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 120 (Getting Ready to Write e Writing Task); Extra reading, SB, páxs. 

138, TASK; Writing, WB, páxs. 77 e 121 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á 

hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento 

organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 129: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de 

logro dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Did You Know?, SB, páxs. 116 e 138: coñecemento e aprendizaxe de datos 

curiosos e útiles. 

- Extra reading, SB, páxs. 138;: interese por coñecer datos sobre a Gran Barreira de 

Coral australiana. 

 

 

 

 

 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Xeografía e Historia: 

- Os países e a súa localización no mapa (Madagascar). 

 

Valores éticos: 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a 

como cara aos compañeiros/as de clase. 

- Reflexión crítica sobre a necesidade de protexer as especies que corren perigo de 

extinción. 

- Reflexión sobre a aportación que cada persoa pode facer para conservar a 

natureza. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

- Achado de ADN nos ovos de ave elefante, especie extinguida hai 300 anos. 

- Medidas para evitar a deterioración da Gran Barreira de Coral australiana. 

 

Lingua e Literatura: 

- Reported Speech 
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- Os verbos say e tell + that clause 

- Os pronomes reflexivos. 

- Frases feitas relacionadas co tema dos animais. 

- As conxuncións e locucións adversativas. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 

 

 Tecnoloxía: 

- Procura de información en Internet. 

 

 

 

  

5.2. GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Acádao  9-10 Non o acada 

totalmente 

7-8 

Acádao con 

dificultade 5-6 

Non o acada 1-4 

Capta 

axeitadamente todos 

os puntos principais e 

detalles relevantes de 

mensaxes orais. 

Capta case todos os 

puntos principais e 

detalles relevantes de 

mensaxes orais. 

Capta algúns puntos 

principais e detalles 

relevantes de 

mensaxes orais. 

Non capta os 

puntos principais 

nin detalles 

relevantes de 

mensaxes orais. 

Entende o esencial 

do que se lle di en 

transaccións e 

xestións cotiás e 

estruturadas. 

Entende case todo o 

esencial do que se lle 

di en transaccións e 

xestións cotiás e 

estruturadas. 

Entende parcialmente 

o esencial do que se 

lle di en transaccións e 

xestións cotiás e 

estruturadas. 

Non entende o 

esencial do que 

se lle di en 

transaccións e 

xestións cotiás e 

estruturadas. 

Identifica 

axeitadamente o 

sentido xeral e os 

puntos principais 

dunha conversa 

formal ou informal. 

Identifica case ao 

completo o sentido 

xeral e os puntos 

principais dunha 

conversa formal ou 

informal. 

Identifica parte do 

sentido xeral e algúns 

puntos principais 

dunha conversa 

formal ou informal. 

Non identifica o 

sentido xeral nin 

os puntos 

principais dunha 

conversa formal 

ou informal. 

Comprende 

descricións, 

narracións, puntos de 

vista e opinións en 

conversas nas que 

participa sobre 

asuntos prácticos da 

vida diaria e sobre 

temas do seu interese 

nas conversas. 

Comprende case toda 

a información de 

descricións, narracións, 

puntos de vista e 

opinións en conversas 

nas que participa 

sobre asuntos 

prácticos da vida 

diaria e sobre temas 

do seu interese nas 

conversas.  

Cústalle comprender 

descricións, 

narracións, puntos de 

vista e opinións en 

conversas nas que 

participa sobre 

asuntos prácticos da 

vida diaria e sobre 

temas do seu interese 

nas conversas.  

Non comprende 

descricións, 

narracións, 

puntos de vista e 

opinións en 

conversas nas 

que participa 

sobre asuntos 

prácticos da vida 

diaria e sobre 

temas do seu 

interese nas 

conversas.  
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Comprende aquilo 

que se lle pregunta 

sobre asuntos 

personais, educativos, 

ocupacionais ou do 

seu interese, e 

comentarios sinxelos e 

predicíbeis nunha 

conversa formal ou 

entrevista na que 

participa. 

Comprende case todo  

aquilo que se lle 

pregunta sobre 

asuntos personais, 

educativos, 

ocupacionais ou do 

seu interese, e 

comentarios sinxelos e 

predicíbeis nunha 

conversa formal ou 

entrevista na que 

participa. 

Cústalle comprender 

aquilo que se lle 

pregunta sobre 

asuntos personais, 

educativos, 

ocupacionais ou do 

seu interese, e 

comentarios sinxelos e 

predicíbeis nunha 

conversa formal ou 

entrevista na que 

participa. 

Non comprende 

aquilo que se lle 

pregunta sobre 

asuntos personais, 

educativos, 

ocupacionais ou 

do seu interese, e 

comentarios 

sinxelos e 

predicíbeis nunha 

conversa formal 

ou entrevista na 

que participa.  

Distingue á 

perfección as ideas 

principais e a 

información relevante 

en presentacións 

sobre temas 

educativos, 

ocupacionais ou do 

seu interese. 

Distingue case todas 

as ideas principais e a 

información relevante 

en presentacións sobre 

temas educativos, 

ocupacionais ou do 

seu interese.  

Ten dificultade para 

distinguir as ideas 

principais e a 

información relevante 

en presentacións 

sobre temas 

educativos, 

ocupacionais ou do 

seu interese.  

Non distingue as  

ideas principais e 

a información 

relevante en 

presentacións 

sobre temas 

educativos, 

ocupacionais ou 

do seu interese. 

Identifica 

axeitadamente a 

información esencial 

de programas de 

televisión sobre 

asuntos cotiáns ou do 

seu interese, cando 

as imaxes axudan á 

comprensión. 

Identifica case toda a 

información esencial 

de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu 

interese, cando as 

imaxes axudan á 

comprensión. 

Cústalle identificar a 

información esencial 

de programas de 

televisión sobre 

asuntos cotiáns ou do 

seu interese, cando as 

imaxes axudan á 

comprensión.  

Non identifica a    

información 

esencial de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos cotiáns 

ou do seu 

interese, cando 

as imaxes axudan 

á comprensión. 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Acádao Non o acada 

totalmente 

Acádao con 

dificultade 

Non o acada 

Fai axeitadamente 

presentacións curtas 

e ensaiadas, ben 

estruturadas e con 

apoio visual, sobre 

aspectos puntuais de 

temas do seu interese 

ou relacionados cos 

seus estudos ou 

ocupación, e 

responde sen 

Fai presentacións 

curtas curtas e 

ensaiadas, case sen 

erros, ben estruturadas 

e con apoio visual, 

sobre aspectos 

puntuais de temas do 

seu interese ou 

relacionados cos seus 

estudos ou ocupación, 

e responde con 

Fai presentacións 

curtas e ensaiadas 

con erros, pouco 

estruturadas e con 

apoio visual, sobre 

aspectos puntuais de 

temas do seu interese 

ou relacionados cos 

seus estudos ou 

ocupación, e 

responde con 

Non é quen de 

facer 

presentacións 

curtas e 

ensaiadas, ben 

estruturadas e 

con apoio visual, 

sobre aspectos 

puntuais de 

temas do seu 

interese ou 



152 

 

 

 
 

dificultade preguntas 

curtas e sinxelas dos 

oíntes sobre o contido 

das mesmas. 

algunha dificultade 

preguntas curtas e 

sinxelas dos oíntes 

sobre o contido das 

mesmas. 

bastante dificultade 

preguntas curtas e 

sinxelas dos oíntes 

sobre o contido das 

mesmas.  

relacionados cos 

seus estudos ou 

ocupación, e 

tampouco 

responde 

axeitadamente 

preguntas curtas 

e sinxelas dos 

oíntes sobre o 

contido das 

mesmas. 

Desenvólvese 

axeitadamente en 

xestións e 

transaccións cotiás, 

como son as viaxes, o 

aloxamento, o 

transporte, as 

compras e o tempo 

de lecer, seguindo 

normas de cortesía 

básicas (saúdo e 

tratamento). 

Desenvólvese case sen 

problema en xestións e 

transaccións cotiás, 

como son as viaxes, o 

aloxamento, o 

transporte, as compras 

e o tempo de lecer, 

seguindo normas de 

cortesía básicas 

(saúdo e tratamento).  

Desenvólvese con 

dificultade en xestións 

e transaccións cotiás, 

como son as viaxes, o 

aloxamento, o 

transporte, as compras 

e o tempo de lecer, 

seguindo normas de 

cortesía básicas 

(saúdo e tratamento).  

Non se 

desenvolve en 

xestións e 

transaccións 

cotiás, como son 

as viaxes, o 

aloxamento, o 

transporte, as 

compras e o 

tempo de lecer, 

seguindo normas 

de cortesía 

básicas (saúdo e 

tratamento).  

Participa activa e 

axeitadamente en 

conversas informais 

cara a cara ou por 

teléfono ou outros 

medios técnicos, nas 

que establece 

contacto social, 

intercambia 

información e expresa 

opinións e puntos de 

vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e 

ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou 

instrucións, ou discute 

os pasos que cómpre 

seguir para realizar 

unha actividade 

conxunta. 

Participa activamente 

e case axeitadamente 

en conversas informais 

cara a cara ou por 

teléfono ou outros 

medios técnicos, nas 

que establece 

contacto social, 

intercambia 

información e expresa 

opinións e puntos de 

vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e 

ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou 

instrucións, ou discute 

os pasos que cómpre 

seguir para realizar 

unha actividade 

conxunta. 

Participa con 

dificultade  en 

conversas informais 

cara a cara ou por 

teléfono ou outros 

medios técnicos, nas 

que establece 

contacto social, 

intercambia 

información e expresa 

opinións e puntos de 

vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e 

ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou 

instrucións, ou discute 

os pasos que cómpre 

seguir para realizar 

unha actividade 

conxunta.   

Non é quen de 

participar en 

conversas 

informais cara a 

cara ou por 

teléfono ou 

outros medios 

técnicos, nas que 

establece 

contacto social, 

intercambia 

información e 

expresa opinións 

e puntos de vista, 

fai invitacións e 

ofrecementos, 

pide e ofrece 

cousas, pide e dá 

indicacións ou 

instrucións, ou 

discute os pasos 

que cómpre 

seguir para 

realizar unha 
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actividade 

conxunta.  

Participa activa e 

axeitadamente 

nunha conversa 

formal, xuntanza ou 

entrevista de carácter 

académico ou 

ocupacional, 

intercambiando 

información abonda, 

expresando as súas 

ideas sobre temas 

habituais, dando a 

súa opinión sobre 

problemas prácticos 

cando se lle pregunta 

directamente, e 

reaccionando de 

maneira sinxela 

diante de 

comentarios. 

Participa nunha 

conversa formal, 

xuntanza ou entrevista 

de carácter 

académico ou 

ocupacional case sen 

dificultade,  

intercambiando 

información abonda, 

expresando as súas 

ideas sobre temas 

habituais, dando a súa 

opinión sobre 

problemas prácticos 

cando se lle pregunta 

directamente, e 

reaccionando de 

maneira sinxela diante 

de comentarios.  

Participa nunha 

conversa formal, 

xuntanza ou entrevista 

de carácter 

académico ou 

ocupacional con 

bastante dificultade,  

para intercambiar 

información abonda, 

expresar as súas ideas 

sobre temas habituais, 

dar a súa opinión 

sobre problemas 

prácticos cando se lle 

pregunta 

directamente, e 

cústalle reaccionar de 

maneira sinxela diante 

de comentarios.  

Non é quen de  

participar nunha 

conversa formal, 

xuntanza ou 

entrevista de 

carácter 

académico ou 

ocupacional, 

intercambiando 

información 

abonda, 

expresando as 

súas ideas sobre 

temas habituais, 

dando a súa 

opinión sobre 

problemas 

prácticos cando 

se lle pregunta 

directamente, e 

reaccionando de 

maneira sinxela 

diante de 

comentarios.   

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Acádao Non o acada 

totalmente 

Acádao con 

dificultade 

Non o acada 

Identifica 

axeitadamente, con 

axuda da imaxe, 

instrucións de 

funcionamento e 

manexo de aparellos 

electrónicos ou de 

máquinas, así como 

instrucións para a 

realización de 

actividades e normas 

de seguranza. 

Identifica case sen 

problemas e con 

axuda da imaxe, 

instrucións de 

funcionamento e 

manexo de aparellos 

electrónicos ou de 

máquinas, así como 

instrucións para a 

realización de 

actividades e normas 

de seguranza. 

 

Cústalle identificar, 

aínda coa axuda da 

imaxe, instrucións de 

funcionamento e 

manexo de aparellos 

electrónicos ou de 

máquinas, así como 

instrucións para a 

realización de 

actividades e normas 

de seguranza. 

 

Non é quen de 

identificar, aínda 

coa axuda da 

imaxe, instrucións 

de 

funcionamento e 

manexo de 

aparellos 

electrónicos ou 

de máquinas, así 

como instrucións 

para a 

realización de 

actividades e 

normas de 

seguranza. 

Entende á perfección 

os puntos principais 

Entiende case todos os 

puntos principais de 

Entende con 

dificultade os puntos 

Non entende os 

puntos principais 
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de anuncios e 

material publicitario 

de revistas ou Internet 

formulados de 

maneira sinxela e 

clara,  relacionados 

con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos 

persoal, académico e 

ocupacional. 

anuncios e material 

publicitario de revistas 

ou Internet formulados 

de maneira sinxela e 

clara,  relacionados 

con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos 

persoal, académico e 

ocupacional.  

principais de anuncios 

e material publicitario 

de revistas ou Internet 

formulados de 

maneira sinxela e 

clara,  relacionados 

con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos 

persoal, académico e 

ocupacional. 

de anuncios e 

material 

publicitario de 

revistas ou 

Internet 

formulados de 

maneira sinxela e 

clara,  

relacionados con 

asuntos do seu 

interese, nos 

ámbitos persoal, 

académico e 

ocupacional. 

Comprende á 

perfección 

correspondencia 

persoal en calquera 

formato na que se 

fala dun/ha 

mesmo/a; 

descríbense persoas, 

obxectos e lugares; 

nárranse 

acontecementos 

pasados, presentes e 

futuros, reais ou 

imaxinarios, e 

exprésanse 

sentimentos, desexos 

e opinións sobre 

temas xerais, 

coñecidos ou do seu 

interese. 

Comprende case sen 

problemas 

correspondencia 

persoal en calquera 

formato na que se fala 

dun/ha mesmo/a; 

descríbense persoas, 

obxectos e lugares; 

nárranse 

acontecementos 

pasados, presentes e 

futuros, reais ou 

imaxinarios, e 

exprésanse 

sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas 

xerais, coñecidos ou 

do seu interese.  

Cústalle comprender 

correspondencia 

persoal en calquera 

formato na que se fala 

dun/ha mesmo/a; 

descríbense persoas, 

obxectos e lugares; 

nárranse 

acontecementos 

pasados, presentes e 

futuros, reais ou 

imaxinarios, e 

exprésanse 

sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas 

xerais, coñecidos ou 

do seu interese.  

Non comprende 

correspondencia 

persoal en 

calquera formato 

na que se fala 

dun/ha 

mesmo/a; 

descríbense 

persoas, obxectos 

e lugares; 

nárranse 

acontecementos 

pasados, 

presentes e 

futuros, reais ou 

imaxinarios, e 

exprésanse 

sentimentos, 

desexos e 

opinións sobre 

temas xerais, 

coñecidos ou do 

seu interese.  

Entende sen ningún 

problema todo o 

esencial de 

correspondencia 

formal na que se lle 

informa sobre asuntos 

do seu interese no 

contexto persoal, 

educativo ou 

ocupacional. 

Entende con algún 

problema o esencial 

de correspondencia 

formal na que se lle 

informa sobre asuntos 

do seu interese no 

contexto persoal, 

educativo ou 

ocupacional. 

Entende con bastante 

dificultade o esencial 

de correspondencia 

formal na que se lle 

informa sobre asuntos 

do seu interese no 

contexto persoal, 

educativo ou 

ocupacional. 

Non entende o 

esencial de 

correspondencia 

formal na que se 

lle informa sobre 

asuntos do seu 

interese no 

contexto persoal, 

educativo ou 

ocupacional. 

Capta á perfección 

as ideas principais de 

Capta case ao 

completo as ideas 

Cústalle captar as 

ideas principais de 

Non capta as 

ideas principais 



155 

 

 

 
 

textos xornalísticos 

curtos en calquera 

soporte. 

principais de textos 

xornalísticos curtos en 

calquera soporte. 

textos xornalísticos 

curtos en calquera 

soporte. 

de textos 

xornalísticos 

curtos en 

calquera soporte. 

Entende sen 

problemas a 

información 

específica esencial 

en páxinas web e 

outros materiais de 

referencia ou 

consulta claramente 

estruturados sobre 

temas relativos a 

materias 

académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do 

seu interese. 

Entende case sen 

problemas a 

información específica 

esencial en páxinas 

web e outros materiais 

de referencia ou 

consulta claramente 

estruturados sobre 

temas relativos a 

materias académicas, 

asuntos ocupacionais, 

ou do seu interese. 

Ten dificultade para 

entender a  

información específica 

esencial en páxinas 

web e outros materiais 

de referencia ou 

consulta claramente 

estruturados sobre 

temas relativos a 

materias académicas, 

asuntos ocupacionais, 

ou do seu interese.  

Non entende a 

información 

específica 

esencial en 

páxinas web e 

outros materiais 

de referencia ou 

consulta 

claramente 

estruturados 

sobre temas 

relativos a 

materias 

académicas, 

asuntos 

ocupacionais, ou 

do seu interese. 

Comprende sen 

dificultade o esencial 

de historias de ficción 

curtas e ben 

estruturadas e faise  

unha idea do 

carácter dos distintos 

personaxes, as súas 

relacións e do 

argumento. 

Comprende o esencial 

de historias de ficción 

curtas e ben 

estruturadas e faise  

unha idea do carácter 

dos distintos 

personaxes, as súas 

relacións e do 

argumento.  

Comprende con 

dificultade o esencial 

de historias de ficción 

curtas e ben 

estruturadas e cústalle 

facerse unha idea do 

carácter dos distintos 

personaxes, as súas 

relacións e do 

argumento.  

Non comprende 

o esencial de 

historias de 

ficción curtas e 

ben estruturadas 

e non se fai  unha 

idea do carácter 

dos distintos 

personaxes, as 

súas relacións e 

do argumento.  

 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Acádao Non o acada 

totalmente 

Acádao con 

dificultade 

Non o acada 

Completa 

axeitadamente un 

inquérito sinxelo con 

información persoal e 

relativa á súa 

formación, 

ocupación, intereses 

ou afeccións. 

Completa con algúns 

erros un inquérito 

sinxelo con 

información persoal e 

relativa á súa 

formación, ocupación, 

intereses ou afeccións.  

Completa con 

dificultade  un 

inquérito sinxelo con 

información persoal e 

relativa á súa 

formación, 

ocupación, intereses 

ou afeccións. 

Non é quen de 

completar un 

inquérito sinxelo 

con información 

persoal e relativa 

á súa formación, 

ocupación, 

intereses ou 

afeccións. 

Escribe 

axeitadamente 

apuntamentos e 

Escribe con algúns 

erros apuntamentos e 

mensaxes curtas nas 

Escribe con moitos 

erros  apuntamentos e 

mensaxes curtas nas 

Non é quen de 

escribir 

apuntamentos 
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mensaxes curtas nas 

que se fan breves 

comentarios ou se 

dan instrucións e 

indicacións 

relacionadas con 

tarefas e situacións 

da vida cotiá e do 

seu interese. 

que se fan breves 

comentarios ou se dan 

instrucións e 

indicacións 

relacionadas con 

tarefas e situacións da 

vida cotiá e do seu 

interese.  

que se fan breves 

comentarios ou se 

dan instrucións e 

indicacións 

relacionadas con 

tarefas e situacións da 

vida cotiá e do seu 

interese.  

nin mensaxes 

curtas nas que se 

fan breves 

comentarios ou 

se dan instrucións 

e indicacións 

relacionadas con 

tarefas e 

situacións da vida 

cotiá e do seu 

interese. 

Escribe 

axeitadamente 

apuntamentos, 

anuncios e mensaxes 

curtas relacionadas 

con tarefas e 

situacións da vida 

cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre 

temas de 

actualidade, 

respectando as 

convencións e 

normas de cortesía e 

de etiqueta. 

Escribe con algúns 

erros apuntamentos, 

anuncios e mensaxes 

curtas relacionadas 

con tarefas e 

situacións da vida 

cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas 

de actualidade, 

respectando as 

convencións e normas 

de cortesía e de 

etiqueta.  

Escribe con moitos 

erros  apuntamentos, 

anuncios e mensaxes 

curtas relacionadas 

con tarefas e 

situacións da vida 

cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre 

temas de 

actualidade, 

respectando as 

convencións e normas 

de cortesía e de 

etiqueta.  

Non é quen de 

escribir 

apuntamentos, 

nin anuncios e 

mensaxes curtas 

relacionadas con 

tarefas e 

situacións da vida 

cotiá, do seu 

interese persoal 

ou sobre temas 

de actualidade, 

respectando as 

convencións e 

normas de 

cortesía e de 

etiqueta.  

Escribe 

axeitadamente 

informes moi curtos 

con información 

sinxela e relevante 

sobre feitos habituais 

e os motivos de certas 

accións, describindo 

de maneira sinxela 

situacións, persoas, 

obxectos e lugares e 

sinalando os 

principais 

acontecementos de 

maneira 

esquemática. 

Escribe con algúns 

erros informes moi 

curtos con información 

sinxela e relevante 

sobre feitos habituais e 

os motivos de certas 

accións, describindo 

de maneira sinxela 

situacións, persoas, 

obxectos e lugares e 

sinalando os principais 

acontecementos de 

maneira esquemática.  

Escribe con moitos 

erros informes moi 

curtos con 

información sinxela e 

relevante sobre feitos 

habituais e os motivos 

de certas accións, 

describindo de 

maneira sinxela 

situacións, persoas, 

obxectos e lugares e 

sinalando os principais 

acontecementos de 

maneira esquemática.  

Non é quen de 

escribir informes 

moi curtos con 

información 

sinxela e 

relevante sobre 

feitos habituais e 

os motivos de 

certas accións, 

describindo de 

maneira sinxela 

situacións, 

persoas, obxectos 

e lugares e 

sinalando os 

principais 

acontecementos 

de maneira 

esquemática.  

Escribe 

axeitadamente 

Escribe con algúns 

erros correspondencia 

Escribe con moitos 

erros correspondencia 

Non é quen de 

escribir 
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correspondencia 

persoal na que se 

establece e mantén o 

contacto social, se 

intercambia  

información, se 

describen en termos 

sinxelos sucesos 

importantes e 

experiencias persoais, 

etc. 

persoal na que se 

establece e mantén o 

contacto social, se 

intercambia 

información, se 

describen en termos 

sinxelos sucesos 

importantes e 

experiencias personais, 

etc. 

persoal na que se 

establece e mantén o 

contacto social, se 

intercambia 

información, se 

describen en termos 

sinxelos sucesos 

importantes e 

experiencias 

personais, etc.  

correspondencia 

persoal na que se 

establece e 

mantén o 

contacto social, 

se intercambia 

información, se 

describen en 

termos sinxelos 

sucesos 

importantes e 

experiencias 

personais, etc.  

Escribe 

axeitadamente 

correspondencia 

formal básica e curta, 

dirixida a institucións 

públicas ou privadas 

ou entidades 

comerciais, 

solicitando ou dando 

a información 

requirida de maneira 

sinxela e observando 

as convencións 

formais e normas de 

cortesía básicas deste 

tipo de textos. 

Escribe con algúns 

erros correspondencia 

formal básica e curta, 

dirixida a institucións 

públicas ou privadas 

ou entidades 

comerciais, solicitando 

ou dando a 

información requirida 

de maneira sinxela e 

observando as 

convencións formais e 

normas de cortesía 

básicas deste tipo de 

textos. 

Escribe con moitos 

erros correspondencia 

formal básica e curta, 

dirixida a institucións 

públicas ou privadas 

ou entidades 

comerciais, solicitando 

ou dando a 

información requirida 

de maneira sinxela e 

observando as 

convencións formais e 

normas de cortesía 

básicas deste tipo de 

textos. 

Non é quen de 

escribir 

correspondencia 

formal básica e 

curta, dirixida a 

institucións 

públicas ou 

privadas ou 

entidades 

comerciais, 

solicitando ou 

dando a 

información 

requirida de 

maneira sinxela e 

observando as 

convencións 

formais e normas 

de cortesía 

básicas deste tipo 

de textos.  

 

 

5.3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACION 

 

 

A xeito de rúbrica para avaliar os estándares de aprendizaxe en cada unidade 

inclúese un modelo que pode empregarse para cada unha das unidades do 

método e cómpre que se cubra indicando a actividade concreta da unidade que 

avalía cada estándar de aprendizaxe, o nivel de adquisición e o instrumento para 

avaliar que empregou. 

 

Os estándares de aprendizaxe agrupáronse nos catro bloques lingüísticos 

(comprensión oral, produción oral, comprensión escrita e  produción escrita). 
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Os instrumentos para avaliar e os niveis de adquisición que se especificaron son os 

máis xerais, aínda así cada profesor/a pode ter as súas propias necesidades e 

adaptará o modelo segundo lle conveña. 

 

 

Unidade … 

 

Estándares de aprendizaxe Actividades para 

avaliar* 

Instrumento para 

avaliar 

Nivel de 

adquisición 

P
ro

b
a

 e
sc

ri
ta

 

P
ro

b
a

 o
ra

l 

P
o

rt
fo

lio
 

O
u

tr
o

s 
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c

á
d

a
o

 

N
o

n
 o

 a
c

a
d

a
 

to
ta

lm
e

n
te

 
A

c
á

d
a

o
 c

o
n

 

d
if
ic

u
lt
a

d
e

 

N
o

n
 o

 a
c

a
d

a
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

1. Capta os puntos principais e 

detalles relevantes de 

indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados 

curtos e articulados de 

maneira lenta e clara, sempre 

que as condicións acústicas 

sexan boas e o son non estea 

distorsionado. 

         

2. Entende o esencial do que 

se lle di en transaccións e 

xestións cotiás e estruturadas. 

         

3. Identifica o sentido xeral e os 

puntos principais dunha 

conversa formal ou informal 

entre dous/dúas ou máis 

interlocutores/as que ten lugar 

na súa presenza, cando o 

tema lle resulta coñecido e o 

discurso está articulado con 

claridade, a velocidade 

media e nunha variedade 

estándar da lingua. 

         

4. Comprende, nunha 

conversa informal na que 

participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e 

opinións sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, 

cando se lle fala con 

claridade, amodo e 

directamente e se o 
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interlocutor está disposto a 

repetir ou reformular o dito. 

5. Comprende, nunha 

conversa formal ou entrevista 

na que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos 

personais, educativos, 

ocupacionais ou do seu 

interese, así como comentarios 

sinxelos e predicíbeis 

relacionados cos mesmos, 

sempre que poida pedir que 

se lle repita, clarexe ou 

elabore algo do que se lle 

dixo. 

         

6. Distingue, co apoio da 

imaxe, as ideas principais e 

información relevante en 

presentacións sobre temas 

educativos, ocupacionais ou 

do seu interese. 

         

7. Identifica a información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos cotiáns 

ou do seu interese articulados 

con lentitude e claridade 

cando as imaxes axudan á 

comprensión. 

         

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

1. Fai presentacións curtas e 

ensaiadas, ben estruturadas e 

con apoio visual, sobre 

aspectos puntuais de temas 

do seu interese ou 

relacionados cos seus estudos 

ou ocupación, e responde a 

preguntas curtas e sinxelas dos 

oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

         

 2. Desenvólvese 

axeitadamente en xestións e 

transaccións cotiás como son 

as viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras e o 

tempo de lecer, seguindo as 

normas de cortesía básicas 

(saúdo e tratamento). 

         

 3. Participa en conversas 

informais cara a cara ou por 
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teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que establece 

contacto social, intercambia 

información e expresa opinións 

e puntos de vista, fai 

invitacións e ofrecementos, 

pide e ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou instrucións, 

ou discute os pasos que 

cómpre seguir para realizar 

unha actividade conxunta. 

4. Toma parte nunha conversa 

formal, xuntanza ou entrevista 

de carácter académico ou 

ocupacional, intercambiando 

información abonda, 

expresando as súas ideas 

sobre temas habituais, dando 

a súa opinión sobre problemas 

prácticos cando se lle 

pregunta directamente, e 

reaccionando de maneira 

sinxela diante de comentarios, 

sempre que poida pedir que 

se lle repitan os puntos clave 

se o precisa. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con axuda da 

imaxe, instrucións de 

funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de 

máquinas, así como instrucións 

para a realización de 

actividades e normas de 

seguridade. 

         

2. Entende os puntos principais 

de anuncios e material 

publicitario de revistas ou 

Internet formulados de 

maneira simple e clara, e 

relacionados con asuntos do 

seu interese, nos ámbitos 

persoal, académico e 

ocupacional. 

         

3. Comprende 

correspondencia persoal en 

calquera formato na que se 

fala dun/ha mesmo/a; 

descríbense persoas, obxectos 
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e lugares; nárranse 

acontecementos pasados, 

presentes e futuros, reais ou 

imaxinarios, e exprésanse 

sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas xerais, 

coñecidos ou do seu interese. 

4. Entende o esencial de 

correspondencia formal na 

que se lle informa sobre 

asuntos do seu interese no 

contexto persoal, educativo 

ou ocupacional. 

         

5. Capta as ideas principais de 

textos xornalísticos curtos en 

calquera soporte se os 

números, os nomes, as 

ilustracións e os títulos 

vehiculan gran parte da 

mensaxe. 

         

6. Entende información 

específica esencial en páxinas 

Web e outros materiais de 

referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre 

temas relativos a materias 

académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu 

interese, sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

         

7. Comprende o esencial de 

historias de ficción curtas e 

ben estruturadas e faise unha 

idea do carácter dos distintos 

personaxes, as súas relacións e 

do argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un inquérito 

sinxelo con  con información 

persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, 

intereses ou afeccións. 

         

2. Escribe apuntamentos e 

mensaxes nas que se fan 

curtos comentarios ou se dan 

instrucións e indicacións 

relacionadas con actividades 

e situacións da vida cotiá e do 

seu interese. 
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3. Escribe apuntamentos, 

anuncios e mensaxes curtas 

relacionadas con actividades 

e situacións da vida cotiá, do 

seu interese persoal ou sobre 

temas de actualidade, 

respectando as convencións e 

normas de cortesía e de 

etiqueta. 

         

4. Escribe informes moi curtos 

en formato convencional con 

información sinxela e relevante 

sobre feitos habituais e os 

motivos de certas accións, nos 

ámbitos académico e 

ocupacional, describindo de 

maneira sinxela situacións, 

persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais 

acontecementos de maneira 

esquemática. 

         

5. Escribe correspondencia 

persoal na que se establece e 

mantén o contacto social, 

intercámbiase información, 

descríbense en termos sinxelos 

sucesos importantes e 

experiencias personais; danse 

instrucións, fanse e aceptan 

ofrecementos e suxestións, e 

exprésanse opinións de 

maneira sinxela. 

         

6. Escribe correspondencia 

formal básica e curta, dirixida 

a institucións públicas ou 

privadas ou entidades 

comerciais, solicitando ou 

dando a información requirida 

de maneira sinxela e 

observando as convencións 

formais e normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos. 
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6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA 

 

Os principios metodolóxicos na ensinanza dunha lingua estranxeira son os que se 

derivan da aportación da área aos obxectivos educativos xerais: 

- A capacidade de comunicarse nunha lingua estranxeira e o coñecemento da 

mesma axudan á comprensión e dominio da lingua propia. 

- Entrar en contacto con outras culturas favorece a comprensión e o respeto hacia 

outras formas de pensar e actuar, á vez que amplía e enriquece a visión da 

realidade. 

A finalidad curricular da área non é só ensinar unha lingua estranxeira, senón 

ensinar a comunicarse nela. O enfoque comunicativo/funcional está orientado á 

adquisición dunha competencia comunicativa nas súas vertentes receptiva e 

productiva: 

"dicir algo para algo". 

O proceso de adquisición dunha lingua  caracterízase como de "construcción 

creativa", polo que hai que ter en conta os coñecemientos sociolingüísticos 

anteriormente adquiridos. 

Así o alumno poderá organizar a lingua de forma comprensible e significativa ao 

basearse nesa experiencia previa de aprendizaxe para a formulación de hipóteses 

e adecuación ao entorno ante novas situacións de comunicación. 

O proceso de construcción creativo da lingua farase a través de: 

a) Exposición sistemática á lingua, o máis variada e rica posible: discursode aula, 

material auténtico, material didáctico... 

b) Reflexión sobre a lengua a través de actividades de elaboración e verificación 

de hipóteses 

que permitirán construir a súa representación da lingua de manera cada vez máis 

sistemática. 

c) Actividades de reflexión sobre cómo se aprende. 

Funcionalidade das aprendizaxes. 

O alumno/a ten que experimentar por si mesmo a utilidade do aprendido. Para iso 

hai que tener en conta: 

a) ao alumno/a:  trataranse aspectos relacionados cos seus intereses e motivacións. 

b) a aula: utilización sistemática da lengua extranxera para comunicarse na aula. 

c) o mundo: proporciona unha referencia do tipo de situacións que se utilizarán na 

aula. 

Contextualización da aprendizaxe. 

Os contidos (conceptuais, procedimentais e actitudinais), xunto coas destrezas de 

comprensión e producción de mensaxes orais e escritas integran de forma 

horizontal todas as situacións de comunicación, quedando así contextualizadas. 

Estableceranse as actividades de modo que as catro destrezas queden integradas 

no maior grado posible, xa que en situacións de comunicación real se movilizan 

destrezas distintas. 

Partirase de situacións de comunicación oral que darán paso a actividades escritas 

e viceversa. Hai que facer un esforzo por desenvolver todo o posible destrezas 

expresivas - producción de mensaxes orais e escritas - xa que normalmente se 

desenvolven máis as destrezas receptivas de comprensión. 

Os aspectos socioculturais impregnarán todas as actividades xa que sen eles é 

imposible unha comunicación completa. 

Este tratamiento propicia a inmersión do alumno nun marco sociocultural cheo de 

sentido, contextualizando e facendo significativa a súa aprendizaxe. 

É obxectivo prioritario conseguir que os alumnos se comuniquen na lingua 

estudiada, polo que ademais das situacións ordinarias de comunicación entre 
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alumnos e con profesor se teñen que crear situacións de comunicación o máis 

auténticas posible que recollan aspectos sociolingüísticos asociados ao propósito 

comunicativo: simulacións, dramatizacións, xogos de rol... 

O coñecemento e a reflexión sobre o funcionamento da lingua será elemento 

aglutinador e marco de referencia dos coñecementos lingüísticos, un medio para 

conseguir un maior grao de competencia comunicativa, nunca un fin en si mesma. 

Para que o alumno sexa autónomo e responsable do seu propio proceso de 

aprendizaxe hai que ofrecerlle participar en decisiones relativas ao tratamento de 

contidos e á avaliación da propia aprendizaxe. 

Para iso a programación ha de ser flexible e globalizadora, de modo que poida 

modificarse ao longo ou ao final do curso. 

Favorecerase a autocorrección e a corrección mutua. O profesor colaborará na 

súa detección e corrección esperando que o alumno acabe se se está expresando 

oralmente e cando o erro dificulte a comunicación. A corrección escrita 

orientarase cara a autocorrección posterior (sinalando os elementos que teñen que 

ser corrixidos).  

Tratamento metodolóxico variado que teña en conta a diversidade dos alumnos. 

Para iso plantearanse distintas actividades comunicativas que teñan en conta 

aspectos verbais e non verbais, así como o uso de materiais que permitan a súa 

graduación. 

Este tratamento vese especialmente favorecido polas actividades en parellas e 

grupos, instrumento esencial de traballo  que proporciona un clima de 

colaboración, respeto e aceptación mutua. 

Relación da lingua extranxeira con outras áreas do currículo. 

a) coa lingua materna: uso de diccionario, reflexión sobre a lingua,transferencia de 

significados... 

b) outras áreas: utilización da lengua extranjera como vehículo de coñecemento e 

expresión de outras áreas de interese. 

 

 

 

7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

 Libro de texto: New English in Use 3. Ed. Burlington   

 Workbook 

 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:  

www.burlingtonbooks.com 

www.oup. com/elt/spotlight 

www.agendaweb.com 

www.oupe.es 

www.englishexercises.org 

learnenglish.britishcouncil.org 

www.teachingenglish.org.uk 

http://www.burlingtonbooks.com/
http://www.oup.com/elt/spotlight
http://www.agendaweb.com/
http://www.oupe.es/
http://www.englishexercises.org/
learnenglish.britishcouncil.org
http://www.teachingenglish.org.uk/
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www.bbc.co.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://www.bbc.co.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.esl-lab.com/
http://www.esl-lab.com/
http://www.elllo.org/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-great?utm_source=learnenglish&utm_medium=homepage-advert&utm_campaign=le-adverts
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-great?utm_source=learnenglish&utm_medium=homepage-advert&utm_campaign=le-adverts
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-great?utm_source=learnenglish&utm_medium=homepage-advert&utm_campaign=le-adverts
http://www.world-english.org/listening.htm
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8. CRITERIOS PARA A AVALIACION, CUALIFICACIÓN E  PROMOCION  3º 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 

 

Bloque 1. Comprensión de textos  orais 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e de tema. 

-Identificación do tipo textual, adaptando  a comprensión ao mesmo. 

-Distinción de tipos  de comprensión (sentido xerado, información esencial, puntos 

principais, detalles relevantes). 

-Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 

-Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 

-Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal . 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.  

- Descrición de  calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e 

actividades.  

- Narración de acontecementos pasados, puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes e expresión de sucesos futuros.  

- Petición e ofrecemento de información, indicacións, opinións e puntos de vista, 

consellos advertencias e avisos.  

- Expresión do coñecemento, a certeza, a dúbida e a conxectura. 

- Expresión da vontade, aEstratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e de tema. 

-Identificación do tipo textual, adaptando  a comprensión ao mesmo. 

-Distinción de tipos  de comprensión (sentido xerado, información esencial, puntos 

principais, detalles relevantes). 

-Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 

-Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 

-Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal . 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.  

- Descrición de  calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e 

actividades.  

- Narración de acontecementos pasados, puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes e expresión de sucesos futuros.  

- Petición e ofrecemento de información, indicacións, opinións e puntos de vista, 

consellos advertencias e avisos.  

- Expresión do coñecemento, a certeza, a dúbida e a conxectura. 
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- Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e 

a prohibición. 

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

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

- Fórmula de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

  Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación persoal; vivenda, 

fogar e contorno; actividades da vida cotiá; familia e amigos; traballo e ocupacións; 

tempo libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; educación 

e estudo; compras e actividades  comerciais; alimentación e restauración; transporte; 

lingua e comunicación; ambiente, clima e  contorno natural; e Tecnoloxías da 

Información e da Comunicación. 

Patróns sonoros,  acentuais, rítmicos e de entoación. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

Estratexias de produción: 

 Planificación 

- Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais e a 

súa estrutura básica. 

- Adecuar o texto ao destinatario, contexto e canle, aplicando o rexistro e a 

estrutura de discurso adecuados a cada caso. 

 Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade, coherencia, estruturándoa adecuadamente e 

axustándose, no seu caso, aos modelos e fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da tarefa) ou a 

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

dificultades e os recursos dispoñíbeis. 

- Apoiarse e sacar o máximo partido dos coñecementos previos (utilizar linguaxe 

“prefabricada”, etc.). 

- Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais: 

   Lingüísticos 

   - Modificar palabras de significado parecido. 

   - Definir ou parafrasear un termo ou expresión. 

   Paralingüísticos e paratextuais 

   - Pedir axuda. 

   - Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaran o significado. 

   - Usar linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto visual ou corporal, proxémica). 

   - Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas convencionais. 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal. 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais. 

- Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e 

actividades. 
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- Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados 

e situacións presentes, e expresión de sucesos futuros. 

- Petición e ofrecemento de información, indicacións, opinións e puntos de vista, 

consellos, advertencias e avisos. 

- Expresión do coñecemento, a certeza, a dúbida e a conxectura. 

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

a prohibición. 

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

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

- Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 

   - Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso.     

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

   Léxico oral de uso común (produción) relativo a identificación persoal; vivenda, 

fogar e contorno; actividades da vida diaria; familia e amigos; traballo e ocupacións; 

tempo libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; educación 

e estudo; compras e actividades comerciais; alimentación e restauración; transporte; 

lingua e comunicación; ambiente, clima e contorno natural; e Tecnoloxías da 

información e da comunicación.  

   Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema. 

- Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión ao mesmo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos 

principais). 

- Formulación de hipótese sobre contido e contexto. 

- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal. 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais. 

- Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e 

actividades. 

- Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados 

e situacións presentes, e expresión de sucesos futuros. 

-Petición e ofrecemento de información, indicacións, opinións e puntos de vista, 

consellos, advertencias e avisos. 

- Expresión do coñecemento, a certeza, a dúbida e a conxectura. 

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

prohibición. 

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

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

- Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación persoal; vivenda, 

fogar e contorno; actividades da vida diaria; familia e amigos; traballo e ocupacións; 

tempo libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; 
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educación e estudo; compras e actividades comerciais; alimentación e restauración; 

transporte; lingua e comunicación; ambiente, clima e contorno natural; e Tecnoloxías 

da información e da comunicación. 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 

Estratexias de produción: Planificación 

- Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e comunicativas co fin de 

realizar eficazmente a tarefa (repasar o que  se sabe sobre o tema, que se pode ou 

se quere dicir, etc.). 

- Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun 

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

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos e fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta da tarefa) ou a mensaxe 

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

e os recursos dispoñíbeis. 

- Intentar sacar o máximo partido dos coñecementos previos (utilizar linguaxe 

"prefabricada"). etc.). 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal. 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais. 

- Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e 

actividades. 

- Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados 

e situacións presentes, e expresión de sucesos futuros. 

- Petición e ofrecemento de información, indicacións, opinións e puntos de vista, 

consellos, advertencias e avisos. 

- Expresión do coñecemento, a certeza, a dúbida e a conxectura. 

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

prohibición. 

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

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

- Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso.  

 

Estruturas sintáctico-discursivas: 

  

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); 

oposición (but); causa (because (of); due to); finalidade (to- infinitive; for); 

comparación (too …, (not) … enough); the fastest); resultado (so…); condición (if; 

unless); estilo indirecto (statements, questions, commands, suggestions and offers). 

- Relacións temporais (as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags). 

- Exclamación (What + (Adj. ) noun, e. g. What a journey!; How + Adj., e. g. How 

difficult!; oracións exclamativas, e. g. I didn't know that! Great idea! That's cool!). 
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2- Negación (oracións negativas con not, never, no (Noun, e. g. no problem), 

nobody, nothing; negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Yes / No Questions; What is it?; tags). 

- Expresión do tempo: pasado (Past Simple e Past Continuous; Present Perfect; Past 

Perfect); presente (Present Simple e Present Continuous); futuro (going to; will; 

Present Continuous con valor de futuro e Present Continuous + Adv.). 

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple e Past 

Simple/Perfect; e Future Continuous); habitual (simple tenses ( +Adv., e. g. usually); 

used to); incoativo (start -ing); terminativo (stop -ing). 

- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade 

(can; be able); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade 

(must; need; have (got) to); obrigación (have (got) to; must; imperative); permiso 

(could; allow); intención (Present Continuous). 

- Expresión da existencia (e. g. There is/ are; There was/were); a entidade 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, 

reflexive/emphatic); determiners); a calidade (e. g. good at jumping). 

- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. 

g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, 

motion, direction, origin and arrangement). 

- Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); 

anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 

last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relativo a identificación persoal; vivenda, 

fogar e contorno; actividades da vida diaria; familia e amigos; traballo e ocupacións; 

tempo libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; 

educación e estudo; compras e actividades comerciais; alimentación e restauración; 

transporte; lingua e comunicación; ambiente, clima e contorno natural; e Tecnoloxías 

da información e da comunicación. 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
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Writing Rubric 

 

 

 

 

 

 Excellent 
8-10 

Good 
6-8 

Acceptable 
4-6 

Poor 
0-4 

Writing 
Structure 

Writes clear, well-
linked paragraphs, 
with topic sentences, 
details and 
conclusion.  Uses 
connectors properly, 
suitable to the level. 

Can write a few short, 
linked paragraphs, 
with a topic sentence 
and details.  Makes 
some errors and lacks 
transitions.  Not many 
connectors. 

Can write a single 
paragraph or multiple 
short paragraphs but 
the ideas are not 
organized and 
paragraphs not well-
linked. Few 
connectors. 

Can write one 
paragraph, 
which may or 
may not have a 
good structure 
with 
introduction, 
body and 
conclusion.  No 
connectors at 
all. 

Mechanics No mistakes in 
punctuation, spelling 
or capitalization. 

A few mistakes that 
may interfere with 
meaning.   No spelling 
mistakes with high 
frequency words. 

Some mistakes that 
sometimes interfere 
with meaning. 

Many mistakes, 
that interfere 
with meaning. 

Vocabulary 
& 
Expression 

High frequency and 
new words used 
accurately. 

High frequency and 
new words used 
accurately, with little 
interference with 
meaning. 

Uses familiar and high 
frequency words with 
little difficulty.  
Occasional use of 
new words. 

Uses familiar 
words with 
some difficulty.  
Doesn´t use new 
words related to 
the topic. 

Content Ideas are well 
supported and 
explained.  Fit to the 
length of the activity; 
relevant content and 
register. 

Ideas are supported 
and explained.  Some 
hesitation in the 
register used. 

Ideas need more 
explanation/ support 
or logic is simple.  
Occasionally not 
relevant content and 
hesitation in register 
used. 

Ideas not really 
explained or 
supported or 
illogical.  Length 
not suitable for 
the task.  Not 
adequate 
register or 
content. 

Grammar Frequently and 
correctly uses the 
following structures: 

 Verbs + Infinitives 
/ Gerunds. 

 Passive Voice. 

 Different verb 
forms. 

 Conditionals. 

 Adverbs. 

 Comparatives / 
Superlatives. 

 Relative Clauses. 

 Reported Speech. 

Often able to use the 
following structures: 
 

 Modal verbs. 

 Possessives. 

 Prepositions. 

 Adjectives. 

Sometimes able to 
use the following 
structures: 
 

 Pronouns. 

 Count / non-
count nouns. 

 Articles. 

Rarely able to 
use the 
structures 
before. 
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Speaking Rubric    

 

 

 

 

 Excellent 
8-10 

Good 
6-8 

Acceptable 
4-6 

Poor 
0-4 

Vocabulary Uses suitable 
vocabulary all 
the time, 
without 
repeating 
words. 

Uses suitable 
vocabulary 
most of the 
time.   

Proper 
vocabulary 
sometimes. 

Limited 
vocabulary and 
repeats words. 

Grammar Uses 
adequate 
grammar 
structures, 
seen in class, 
all the time. 

Uses them most 
of the time. 

Uses them 
properly 
sometimes. 

Uses them 
incorrectly. 

Pronunciation 
/ Intonation 

Speaks clearly 
and has good 
pronunciation 
all the time. 

Speaks clearly 
and uses 
accurate 
pronunciation 
most of the 
time. 

Understandable 
pronunciation, 
but not very 
clear. 

Hard to 
understand. 

Fluency Expresses 
ideas fluently 
all the time. 

Speaking with 
some 
hesitation, but 
it doesn´t 
interfere with 
communication. 

Speaking with 
some 
hesitation, 
which 
interferes with 
communication. 

Too much 
hesitation, 
which 
interferes with 
communication. 

Content Suitable 
content for 
their level, 
seen in class. 

Suitable theme, 
seen in class 
mostly. 

Suitable only in 
some parts. 

Not adequate 
at all. 

Creativity Very original 
presentation 
of material. 

Some originality 
apparent. 

Material 
presented with 
little originality. 

Repetitive.  No 
variety.  
Insufficient use 
of materials. 
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 9. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRACTICA DOCENTE    
  

TABOA DE INDICADORES PARA AVALIAR A PRACTICA DOCENTE 

 

 

 SI/NON. Por que? 

Os obxectivos marcados son axeitados ás capacidades 

e intereses do alumnado 

 

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  
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  10. ORGANIZACION DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACION E 

AVALICION DAS MATERIAS PENDENTES     

 

 

 

Os contidos mínimos exixibles para que este alumnado supere a materia pendente 

son os mesmos expresados no apartado referido á programación xeral para 2º da 

E.S.O e seguirase para acadalos o libro de texto que se utilizou o ano anterior en 

dito nivel , Mosaic 2   da editorial Oxford.     

 

Ó alumno con 2 º pendente se lle exixirá como condición necesaria para acadar a 

superación da materia pendente, o traballo regular durante o curso e a realización 

satisfactoria das probas.   Asemesmo o alumnado coa materia pendente deberá 

presentar uns exercicios que suporán un punto na nota de pendentes.  

 

 

Probas: 
 

 En febreiro haberá unha proba parcial. En maio/ xuño haberá unha proba final.  As 

probas serán de Grammar / Vocabulary.   Non haberá probas de Listening ou 

Speaking  nin de libro de lectura.   O alumno que non  aprobe en maio terá que 

presentarse á convocatoria extraordinaria de setembro.   

 

 

  

Se o alumno supera o inglés do curso actual quedará aprobado automáticamente 

de inglés do curso anterior , coa condición de terse presentado aos exames e 

acadar unha nota mínima de 4. 

 
 

 

11. DESEÑO  DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS A 

ADOPTAR 

 

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

do alumnado de 3º ESO. Para iso, se fará unha proba de diagnóstico na que se 

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

avaliar as habilidades orais (listening and speaking) do alumnado así como unha 

proba de writing.  

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

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

acade os obxectivos do curso.  

 

 

12. MEDIDAS DE  ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

  

  O material que imos utilizar ten unha metodoloxía ecléctica, xa que se esperan 

varios estilos de aprendizaxe por parte dos alumnos/as e, así mesmo, diversos estilos 

de ensino por parte dos profesores/as. Por iso, estes materiais prestan máis atención 

á diversidade.  
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Como punto de partida tivemos en conta catro ámbitos de diversidade:  

 

A capacidade para aprender a aprender  

 

Cada alumno/a ten a súa propia capacidade para aprender cousas e para 

retelas, sen que iso sexa sinónimo da súa capacidade intelectual, e todos os 

alumnos poden alcanzar un nivel mínimo, independentemente do ritmo de traballo 

que poida ter cada quen. Tales son os aspectos que consideramos na investigación 

inicial e en todo o desenvolvemento do curso.  

 

Así o reflicten as actividades do Student’s Book e do Workbook, xa que, a través 

dunha reciclaxe continua de estruturas e de vocabulario, por unha banda ofrecen 

amplas oportunidades de reforzo aos alumnos/as con menos capacidade e por 

outra facilitan a ampliación da materia para os que teñen máis nivel.  

 

A motivación para aprender  

 

A motivación do alumno/a para aprender é moi complexa, sobre todo tratándose 

dun idioma, xa que depende de varios factores: por unha banda, do historial de 

éxito ou de fracaso que teña ata ese momento e, por outra banda, do proceso de 

aprendizaxe seguido. Isto influirá notabelmente, tanto no nivel de motivacións 

individuais, coma na forma máis lóxica e funcional de presentarlles todos os 

contidos.  

 

Para levar a cabo a selección dos temas incluídos neste curso realizamos unha 

ampla investigación, abarcando o punto de vista do profesor/a a través de 

cuestionarios, pero tamén o dos alumnos/as, para así adaptalos ás súas idades, 

experiencias e contorno.  

 

Os estilos de aprendizaxe  

 

Existen moitos tipos de investigacións sobre os diversos estilos de aprendizaxe á hora 

de estudar un idioma.  

 

Como é ben sabido, os alumnos/as poden ser impulsivos ou reflexivos cando se 

enfrontan ás súas tarefas escolares. Algúns alumnos poden reaccionar moi 

rapidamente e non obstante necesitar varios intentos para asimilaren unha idea, 

mentres que outros poden traballar máis a conciencia e aprender máis amodo, 

conseguindo o mesmo resultado. Este factor foi tido en conta dun modo 

sistemático. Por exemplo, á hora de ensinar as estruturas gramaticais, incluíronse no 

Student's Book breves explicacións e exemplos coa estrutura gramatical concreta, 

seguidos de exercicios, para poñer en práctica a gramática aprendida. Isto 

complétase con táboas gramaticais, a sección Grammar Charts and Basics (ao 

final do Student's Book) e o apéndice gramatical do Workbook, que lles axudan a 

aprender e a repasar o presentado paso a paso, en especial a aqueles que non 

usen tanto o estilo sintético ao aprender. Así pois, á hora de presentar as estruturas 

e as funcións, tivéronse en conta, en todas as unidades, os distintos modos de 

aprendizaxe. 

 

Tamén se prestou unha atención especial á “modalidade sensorial preferente” dos 

alumnos/as (visual, auditiva ou quinesiolóxica), é dicir, ás posíbeis formas de levar á 

práctica o aprendido.  



 
 178 

 

 

Os intereses dos alumnos/as  

 

O esforzo por aprender un idioma varía moito duns alumnos/as a outros 

dependendo do seu interese e/ou necesidade de facelo. Por iso incluímos unha 

gran variedade de temas, intentando que sexan de interese para a maioría, e 

ofrecemos materiais para atender aos distintos niveis de coñecemento e estilos de 

aprendizaxe. Hai actividades graduadas de menor a maior dificultade e de maior a 

menor control, tanto no Student’s Book coma no Workbook. Ao final do Student’s 

Book incluímos un apéndice con táboas gramaticais e exercicios, un apéndice de 

pronunciación con exercicios adicionais e unha lista de verbos irregulares, e ao final 

do Workbook un glosario, así como un apéndice gramatical e unha guía de 

escritura na lingua propia dos alumnos/as, para os que necesiten apoiarse máis na 

presentación teórica. 

 

No Workbook inclúese unha gran variedade de exercicios graduados para 

practicar máis intensamente a gramática e o vocabulario, ademais dun ditado, 

unha sección de comprensión, un exercicio de tradución inversa, e expresión 

escrita e actividades para que os alumnos/as máis avanzados practiquen cada 

punto nun nivel máis elevado. Para rematar, tamén se inclúen dúas páxinas de 

repaso por unidade (Check Your Progress) que permiten atender á diversidade. Ao 

final deste compoñente atópase o caderno Language Builder, que proporciona 

xogos e divertidas actividades para consolidar o vocabulario. Ademais, os 

alumnos/as poderán atopar na web www.burlingtonbooks.es/englishinuse3 as 

gravacións en formato mp3 dos textos do Student’s Book, xunto cos exercicios de 

comprensión oral coas súas transcricións e os ditados do Workbook.  

 

Presentamos con este método un novo recurso lingüístico chamado English in Use 

Interactive, que inclúe diversas ferramentas interactivas para facilitar a aprendizaxe 

dos alumnos/as: Interactive Wordlist, cun glosario interactivo, exercicios para 

practicar a ortografía e actividades de vocabulario; Interactive Grammar, que 

contén exercicios gramaticais con autocorrección; Dialogue Builders, desde onde 

se practica a linguaxe funcional mediante diálogos; e Techno Help, que ofrece 

axuda e recursos para realizar as actividades Techno Option. A través do sistema 

de xestión da aprendizaxe (LMS), o profesor/a pode levar un seguimento do 

traballo realizado por cada alumno/a en English in Use Interactive, e así poder 

avaliar o progreso dos alumnos/as en xeral e as necesidades específicas dalgún 

alumno/a en particular. 

 

O Teacher’s Manual ofrece tamén actividades opcionais de reforzo e ampliación, 

outras de ditado, comprensión oral, corrección de erros e información sociocultural 

e interdisciplinar adicional, ademais de continuas suxestións ao profesor/a sobre 

como dividir a súa axuda, segundo as distintas necesidades da clase.  

 

O Teacher’s All-in-One Pack ofrece un exame de diagnóstico que se recomenda 

facer ao comezo do curso para ver o nivel dos alumnos/as, así como exercicios de 

repaso para que revisen os puntos nos que atoparon maior dificultade. Ademais 

ofrece nove exames (un por unidade) en tres niveis de dificultade, tres exames 

trimestrais en dous niveis de dificultade, dous finais e tres exames de competencias 

básicas, para poder elixir o máis adecuado segundo a capacidade de cada 

alumno/a. Tamén proporciona un exercicio adicional por unidade de expresión 

http://www.burlingtonbooks.es/englishinuse1
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oral, para realizar en parella ou en grupo. E ademais inclúe follas de traballo, que se 

dividiron do seguinte xeito: 

 

- Extra Practice: proporcionan práctica adicional co mesmo nivel que o presentado 

na unidade 

- Extension: enfocadas a que os alumnos/as máis avanzados poidan ampliar os 

coñecementos adquiridos dun xeito máis significativo e motivador. 

 

O profesor/a tamén dispón de English in Use Digital Teacher’s Resources, que inclúe: 

Interactive Whiteboard Materials, coas versións dixitais, totalmente interactivas, do 

Student’s Book, o Workbook e o Language Builder para facilitar as clases e a 

corrección; Test Factory and Other Resources, con todo o material do Teacher’s All-

in-One Pack en formato editábel; Burlington ESO Grammar Factory, para xerar 

automaticamente exames de práctica gramatical, ou para preparalos 

persoalmente; e Burlington ESO Culture Bank, con materiais culturais especialmente 

adaptados ao nivel dos estudantes. 

 

 

 

 

  No caso de haber  alumnado con necesidades educativas especiais traballarase  

en colaboración co Departamento de Orientación (adaptacións curriculares o 

calquera outra medida de apoio) 

  

 

 

                        

13. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

Comprensión lectora 

 

 Dentro das actividades programadas para o curso de 3º ESO o alumnado fará a 

lectura obrigatoria dun libro de lectura adaptado ao seu nivel.  

Asemesmo fomentarase que o alumnado acuda á biblioteca do centro onde 

poderá escoller outras lecturas adaptadas ao seu nivel.  

Na aula, dentro das unidades farase lectura comprensiva de textos en inglés. 

 

A expresión oral e escrita 

  

Tratándose dunha lingua o traballo na expesión oral e escrita será cotiá e estará 

incluído en cada unha das unidades  da programación.  

 

 As Tecnoloxías da Información e da Comunicación 

 

No curso de 3º ESO haberá soporte dixital do libro de texto. Os alumnos terán 

acceso a diferentes activididades na web 

 

A educación cívica e constitucional 

 

Ao igual que no resto dos cursos, o alumnado de 3º ESO estará en coñecemento do 

Plan de Convivencia e fomentarase o uso do Departamento de Mediación en 

funcionamento no centro.  
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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 3º ESO  entre outros. Normalmente esta 

actividade realizase no segundo trimestre. 

 Esperamos contar coa oferta da editorial sobre animacións culturais, algo 

todavía sin concretar. 

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

inglés.   

 Na segunda avaliación o profesor poderá incluir dentro da sua 

programación de aula a realización por parte do alumnado dun vídeo sobre 

un aspecto visto na clase que suporá un punto na media final. 

 

 

 

15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 

PROCESOS DE MELLORA 

 

 

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

avaliar a adecuación da programación á consecución dos obxectivos educativos 

propostos se valorarán: 

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

aprendizaxe propostos na programación.  

 

Asemesmo nas reunións de departamento valorarase a programación segundo o 

desenvolvento das clases e as necesidades do alumnado facéndose as 

correccións que sexan necesarias de cara ao  curso que vén. 

 

16. INFORMACIÓN AO ALUMNADO. 

 

En todas as aulas de 3º ESO estarán expostos no taboleiro un documento no que se 

especifica o grao mínimo de consecución para superar a materia  e os criterios de 

avaliación da materia. 

Asemesmo esta programación queda a disposición da comunidade educativa. 
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