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1.- INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  
  

O IES Macías o Namorado é un centro no que cursan estudos 400 alumnos e alumnas. O instituto sitúase nun contorno céntrico, xa que ademais do noso 
podemos atopar un centro de Educacion Infantil e Primaria, o CEIP Rosalía de Castro e o IES Camilo José Cela. No noso centro impártese toda a educación 

secundaria, as modalidades dos bacharelatos de Humanidades e Ciencias Sociais e o Científico, e ciclos formativos de dúas familias profesionais: Ciclo Medio 
de Xestión Administrativa e Ciclo superior de Administración e Finanzas ; Ciclo Medio de Instalacións Eléctricas e Automáticas e Ciclo Superior de 

Automatización e Robótica Industrial (Electricidade e Electrónica).Tamén se imparte a Formación Profesional Básica.  

O noso alumnado de 1º de ESO provén na grande maioria do CEIP Rosalía de Castro, adscrito ao noso centro. En bacharelato, súmase alumnado procedente 

do IES de Dodro e do IES dos Dices, de Rois. Nos ciclos formativos, sobre todo nos ciclos superiores, é donde destaca a maior diversidade:  alumnado  titulado 

noutros ciclos, así como alumnado con bacharelato, graduados e licenciados universitarios, ademais dos que accederon mediante proba.  

  

O Departamento de Inglés  

O departamento conta con 3 profesores ,dos cales 2 ten destino definitivo no centro. O reparto da carga horaria queda como segue: 

Maria Calviño Rodriguez: 1 ESO,2º ESO,1º BACH,REFORZO 1º BACH. 

María García García (xefatura do departamento) : 4º ESO, 1º Ciclo Superior de Administración e Finanzas, 1ºCiclo 

Medio de Xestión Administrativa 

Pablo Antorrena Fernández : 3º ESO,Reforzo de 2º BACH, 2º BACH,2º FPB Adm. e 2º FPB Elec. 

                      As 4 horas correspondentes a 1º FPBásicaAdm e 1º FPBásicaElectricidade son impartidas por un compañeiro do departamento de Xeografía e Historia.   

  

  

                    Número de grupos  

                    Para o presente curso, a carga horaria do departamento e como segue:  

                              1º ESO: Hai dous grupos, con tres períodos semanais cada un deles.  

 2º ESO: Dous grupos con tres períodos lectivos semanais.  

 3º ESO: 2 grupos, con tres períodos lectivos semanais.  

4º ESO: 2 grupos, con 3 períodos lectivos semanais.  
1º BAC: 2 grupos, con tres períodos lectivos semanais.  
1º BAC: 1 grupo de Reforzo con 1 período lectivo semanal.  

2º BAC: 3 grupos, con 3 períodos lectivos semanais.  
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2º BAC.: 1 grupo de Reforzo , con 1 período lectivo 
semanal.  
1º FP Básica Adm.: 1 grupo, con 2 períodos lectivos semanais.   

2ºFP Básica Adm.. : 1 grupo, con 2 períodos lectivos semanais.  

1º FP Básica Elec..: 1 grupo, con 2 períodos lectivos semanais.   

2ºFP Básica Elec. : 1 grupo, con 2 períodos lectivos semanais.  

  

1º de Ciclo Medio de Xestión Administrativa : 1 grupo , con 6 períodos lectivos semanais.  

1º de Ciclo Superior de Administración e Finanzas : 1 grupo , con 6 períodos lectivos semanais.  

  

                          2.- METODOLOXÍA  

O obxectivo principal no ensino dunha lingua estranxeira é a adquisición por parte do alumnado de destrezas que lles permitan alcanzar unha auténtica 
competencia comunicativa. Para iso, utilizaremos estratexias enfocadas no desenvolvemento das destrezas de vocabulario, gramática, lectura e estratexias 

de comunicación, así como a adquisicion das competencias clave recollidas na LOMCE. É importante tamén ampliar os seus coñecementos sobre temas  

socioculturais e interdisciplinares, así como deseñar actividades para atender á diversidade. Na 

nosa actividade docente, deseñaremos actuacións didácticas que procuren:  

• Ensinar a lingua estranxeira co fin de que o alumnado logre comunicarse e desenvolverse con éxito no plano oral e no escrito, de modo natural.  

• Profundar no desenvolvemento das estratexias de aprendizaxe para que poidan enfrontarsecon éxito a situacións reais de comunicación.  

• Conseguir que entendan o funcionamento do sistema lingüístico e reflexionn sobre o mesmo, comparándoo coa sua lingua materna, para alcanzar un bo nivel 

de comunicación.  7  
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• Profundizar no sistema fonético, as funcións gramaticais e o vocabulario, de modo que poidan recoñecelos e empregalos en situacións reais de comunicación.  

• Fomentar a expresión das ideas e puntos de vista persoais do alumnado para crear unha comunicación real.  

• Desenvolver e dominar de forma integrada as catro destrezas básicas: listening, speaking, reading e writing.  

• Ofrecerlles tódalas facilidades posibles para que amplíen os seus coñecementos sobre os aspectos socioculturais da lingua inglesa e asimilen a cultura da que 

forman parte, evitando así que expresen os seus logros so en termos morfosintácticos e funcionais.  

 Espertar no alumnado a responsabilidade de conseguir a autonomía na súa aprendizaxe, recoñecendo os métodos de estudo e o tipo de organización que máis 
lle conveña.  

• Motivalos con temas de interese e ofrecerlles unhas metas claras ao longo do curso.  

• Fomentar a autoavaliación como ferramenta imprescindible para conseguir un progreso eficaz na aprendizaxe.  

Partindo desa premisa, debemos subliñar que os obxectivos no ensino obrigatorio son distintos aos do ensino non obrigatorio, polo que a metodoloxía adaptarase 

a estas diferencias, así como aos diferentes estilos de cada docente.  

Para conseguir tódolos obxectivos mínimos previstos, e xa que a nosa intención é a obtención dunha competencia comunicativa, seguimos 
consecuentemente un método comunicativo, ben por medio de tarefas, ben de proxectos, traballo colaborativo, etc... A metodoloxía será 
activa e participativa, especialmente na ESO, e favorecerase o traballo individual e o cooperativo.  

  

Favorecerase a adquisición de hábitos de lectura, adicando un tempo da clase á lectura en inglés, segundo os acordos alcanzados polo equipo docente e 
recollidos na Proxecto Lector do Centro. Os exemplares de lecturas graduadas existentes na Biblioteca do centro, e mesmo na Biblioteca das dúas aulas de 
inglés, utilizaránse para esta actividade, baixo a supervisión da profesora.  

Os libros de texto seleccionados, así coma o material de apoio do que dispoñemos teñen como meta garantir o equilibrio entre as catro destrezas 
mencionadas. Igualmente, consideramos esencial que todas as tarefas e actividades programadas focalicen ao alumnado de maneira que promovan a súa 

autonomía de aprendizaxe nun contexto significativo do que se sinta parte importante e no que teñan que asumir certa responsabilidade.  

En canto ás actividades, entendemos que son as tarefas comunicativas as que teñen que xerar a lingua, e non o contrario. Estas tarefas deberán contemplar 

a lóxica variedade de alumnos e alumnas que calquera grupo presenta. Debemos ter en conta os diferentes niveis, as diversas capacidades e os diferentes 
estilos de aprendizaxe, programando tarefas que requiran distinto nivel de coñecemento. Ao mesmo tempo, estas tarefas deberán ser variadas para que o 

alumnado amose as súas capacidades e poida desenvolver a súa autonomía.  

Evidentemente, non todos conseguen acadar os obxectivos mínimos propostos, polo que programaremos actividades que lles axuden a conseguilos. Estas 

actividades non teñen por que ser realizadas fóra da aula, senón que poden estar incluídas nos contidos se consideramos a súa aprendizaxe a distintos niveis, 
simultaneando as actividades de reforzo para aqueles que non adquiriron os coñecementos mínimos e con actividades de ampliación para o resto do 
alumnado.  



 

  8 

                3.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  
  

O departamento de inglés dispón de dúas aulas con ordenador con acceso a internet e con pizarra dixital. O material didáctico do que se dispón nas aulas son 
os libros de texto, os libros de lectura adaptados aos distintos niveis, os diccionarios bilingües e monolingües, revistas, etc. Ademais do material impreso, 
contamos co material dixital que acompaña aos libros de texto.   

  

Os libros de texto obrigatorios para este curso escolar son:  

“On Track 1” (editorial Oxford), para 1º de ESO: student’s book e workbook.  

“Spectrum 2” (editorial Oxford), para 2º de ESO: student’s book e workbook.  

“On Track 3” (editorial Oxford), para 3º de ESO: student’s book e workbook.  

“Fast Track 4” (editorial Richmond), para 4º de ESO: student’s book e workbook.  

“Outlook  1” (editorial Burlington), para 1º de Bacharelato: student’s book e workbook.        
“Outlook 2” (editorial Burlington), para 2º de Bacharelato: student’s book e workbook.  
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4.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE                                                                                                                                                           
Nas reunións de departamento que se leven a cabo durante o curso, avaliaremos tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a 
propia práctica docente. Os elementos a avaliar poderían incluír os que figuran na seguinte táboa, tendo en conta que as profesoras que forman parte 
deste departamento decidirán a modificación dos elementos a avaliar e/ou a inclusión doutros en calquera momento:  
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ELEMENTOS A AVALIAR  

 INDICADORES DE LOGRO     

Resultado  
Non conseguido  Conseguido parcialmente  Totalmente conseguido  

Programación didáctica.  Non se adecúa ó contexto da aula.  Adecúase ó contexto da aula.  Adecúase completamente ó 
contexto da aula.  

  

Plans de mellora.  Non se adoptaron medidas de mellora 
tralos resultados académicos obtidos.  

Identificáronse as medidas de 
mellora a adoptar tralos resultados 
académicos obtidos.  

Adoptáronse medidas de mellora 
segundo os resultados académicos 
obtidos.  

  

Medidas de atención á diversidade.  Non se adoptaron medidas de atención á 
diversidade adecuadas.  

Identificáronse as medidas de 
atención á diversidade a adoptar.  

Adoptáronse medidas de atención á 
diversidade adecuadas.  

  

Temas transversais.  Non se traballaron tódolos temas 
transversais na materia.  

Traballáronse a maioría dos temas 
transversais na materia.  

Traballáronse  tódolos  temas 
transversais na materia.  

  

  

  
  

ELEMENTOS A AVALIAR  

 INDICADORES DE LOGRO     

Resultado  
Non conseguido  Conseguido parcialmente  Totalmente conseguido  

Programa de recuperación.  Non se estableceu un programa de 
recuperación para os alumnos.  

Iniciouse o programa de 
recuperación para os alumnos que o 
necesiten.  

Estableceuse un programa de 
recuperación eficaz para os alumnos 
que o necesiten.  
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Obxectivos da materia.  Non se alcanzaron os obxectivos da 
materia establecidos.  

Alcanzáronse parte dos obxectivos 
da materia establecidos para o curso.  

Alcanzáronse os obxectivos da 
materia establecidos para este 
curso.  

  

Competencias clave.  Non se desenvolveron a maioría das 
competencias clave relacionadas coa 
materia.  

Desenvolvéronse  parte 
 das competencias clave 
relacionadas coa materia.  

Logrouse o desenvolvemento das 
Competencias clave relacionadas 
con esta materia.  

  

Práctica docente.  A práctica docente non foi satisfactoria.  A práctica docente foi parcialmente 
satisfactoria.  

A práctica docente foi satisfactoria.    

Programas de mellora para a práctica 
docente.  

Non se deseñaron programas de mellora 
para a práctica docente.  

Identificáronse os puntos para 
deseñar un programa de mellora 
para a práctica docente.  

Deseñáronse programas de mellora 
para a práctica docente.  

  

Materiais e recursos didácticos  Os materiais e recursos didácticos non 
foron os adecuados.  

Os materiais e recursos didácticos 
foron parcialmente adecuados.  

Os materiais e recursos didácticos 
foron completamente adecuados.  
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ELEMENTOS A AVALIAR  

 INDICADORES DE LOGRO     

Resultado  
Non conseguido  Conseguido parcialmente  Totalmente conseguido  

Disribución de espazos e tempos  A distribución dos espazos e tempos non 
foi adecuada ós métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados.  

A distribución dos espazos e tempos 
foi parcialmente adecuada ós 
métodos didácticos e pedagóxicos 
utilizados.  

A distribución dos espazos e os 
tempos foi adecuada ós métodos 
didácticos e pedagóxicos utilizados.  

  

Métodos didácticos e pedagóxicos  Os métodos didácticos e pedagóxicos 
utilizados non contribuíron á mellora do 
clima da aula.  

Os métodos didácticos e pedagóxicos 
utilizados contribuíron parcialmente 
á mellora do clima na aula.  

Os métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados contribuíron 
á mellora do clima da aula.  

  

Resultados da avaliación  Os resultados da avaliación nesta materia 
non foron satisfactorios.  

Os resultados da avaliación nesta 
materia foron moderados.  

Os resultados da avaliación nesta 
materia foron satisfactorios.  

  

          

  

  

  

5.- ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO E AVALIACIÓN DA MATERIA PENDENTE  
  
  

ALUMNADO CON INGLÉS PENDENTE: ESO e BACHARELATO :As actividades de seguimento, recuperación e avaliación do alumnado pendente de 1º de 
Bacharelato serán levadas a cabo pola profesora actual do alumno ou alumna en coordinación coa xefatura de departamento. Ao alumnado facilitaráselle 

material de revisión da materia pendente incidindo especialmente nos contidos mínimos. O alumnado que aprobe as dúas primeiras avaliacións do curso 
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actual, acadará a superación da materia de inglés pendente do curso anterior. O alumnado que non aprobe as dúas primeiras avaliacións do curso actual 
terá unha proba no mes de maio para comprobar se xa se alcanzaron os contidos mínimos.  

  

  

6.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS  
  

A avaliación inicial levaráse a cabo nas primeiras semanas do curso. Trátase dun momento moi importante para o traballo docente, xa que obtemos una 
información que precisamos para detectar de onde partimos, xa que é cando observamos os distintos niveis que podemos atopar nun mesmo grupo.  

Ademais, en 1º de ESO incorpórase alumnado ao que non coñecemos, e mesmo en 1º de bacharelato súmase o procedente doutros centros.  

En función dos resultados da avaliación inicial, adoptaránse as medidas necesarias destinadas ao alumnado que o precise: medidas de reforzo ou medidas de 
ampliación.  

Trala avaliación inicial especificaráse a existencia de alumnado con coñecementos avanzados nesta área e que precisen atención e traballo particularmente 
individualizado. Valoraráse tamén a existencia de alumnado con dificultades especiais de aprendizaxe e que requiran a inclusión nun programa de adaptación 

curricular.  

  

7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE / TDAH  
  

A existencia de estudantes con distintas capacidades, procedencia e necesidades, como dificultades de aprendizaxe, discapacidades, alumnos e alumnas cun 

bo nivel de inglés, é cada vez máis patente nas nosas aulas. Polo tanto é necesario dispoñer de materiais complementarios tanto para os estudantes que  non 

son capaces de seguir o ritmo das clases como para aqueles, en menor cantidade, para os que o ritmo é demasiado lento e necesitan actividades máis 

complexas. Este material adicional debe proporcionarse ao alumnado unha vez rematada a unidade didáctica, e debe facerse ao mesmo tempo: os estudantes 

que necesitan máis tempo e práctica para alcanzar os obxectivos reciben atención individualizada por parte da profesora mentres que aqueles estudantes que 
xa alcanzaron os obxectivos traballan con actividades que impulsen a súa aprendizaxe autónoma e se lles deixa traballar sós. Debe crearse un ambiente 

apropiado onde o alumnado se sinta valorado, apoiado e animado e as súas ideas e suxestións sexan benvidas. A situación deste alumnado con necesidades 

educativas especiais debe debatirse co resto do profesorado, especialmente cos compañeiros do Departamento de Orientación para que avalíen e 
diagnostiquen as necesidades específicas de cada alumno e alumna. Se se considera que o alumno ou alumna non é capaz de conseguir as competencias 

básicas nin os obxectivos da educación secundaria obrigatoria, entón precisa algún programa de adaptación curricular que debe ser regulado pola Conselleria 
de Educación e Ordenación Universitaria.  
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Os libros de texto elixidos polo departamento de inglés presentan, en cada unidade didáctica, exercicios de reforzo e consolidación para a atención á 
diversidade. As actividades de reforzo e ampliación permiten dar unha atención individualizada ao alumnado, segundo as súas capacidades e o seu ritmo de 
aprendizaxe.  

   

TDAH  

Seguindo o Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e na adolescencia nos ámbitos educativos e sanitarios (Xunta de Galicia):  

  

• Utilizar diferentes formas e instrumentos de avaliación.  

  

• Que os exames escritos sexan curtos e con preguntas breves, cerradas, claras e con vocabulario sinxelo.  

  

• Deixar máis tempo para os exames ou probas escritas, incluso dividilas en dúas sesións, e ser flexibles na súa duración.  

  

  

  

8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

Como actividades complementarias poderán celebrarse algunhas das datas especialmente sinaladas na cultura anglosaxona como Halloween, Thanksgiving 
Day, Chistmas, Valentine´s Day, Easter. . . Faranse saídas a representacións teatrais e/ou asistencia a charlas culturais en inglés ,sempre que sexa posible para 

motivar e concienciar ao alumnado da importancia da lingua e o seu uso.  

  

  

9.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DOS 

RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA  

As reunións de departamento serán periódicas. Haberá un seguimento da programación didáctica e das actividades programadas con carácter mensual, onde 
se valorará o seu grao de cumprimento e se farán as adaptacións necesarias de acordo coas necesidades do alumnado. Ao mesmo tempo, o profesorado 
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tamén avaliará o seu propio traballo en clase. Ao final de curso na memoria recollerase todos aqueles apartados que non puideron desenvolverse 
adecuadamente por diferentes razóns e faránse os cambios que se consideren adecuados para o vindeiro curso.  
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10.- CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO PLAN LECTOR  

O departamento de inglés contribúe a fomentar o hábito e a competencia lectora do alumnado tanto mediante a práctica continua en clase de comprensión 
intensiva de textos (lectura guiada e traballos con dicionario) como de lectura extensiva e fundamentalmente autónoma mediante a programación de libros de 
lectura voluntaria e obrigatoria adaptados a cada nivel de coñecementos. Tamén se lle propoñerá a todo o alumnado a lectura voluntaria de libros adaptados ao 

seu nivel e de contidos diversos nos que se poden tratar temas transversais e culturais, entre outros, dos países de fala inglesa, procurando motivalos non só coa 
procura de temas do seu interese senón coa mellora da súa nota se mostran unha comprensión deles axeitada. A biblioteca do centro dispón de bastantes libros 

en inglés de diferentes niveis que deben contribuír á formación deste hábito.  

  

  

11.- OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA  

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:  

  
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 

homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadaníademocrática.  

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

  

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por 
calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeit ar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 
manifestación de violencia contra a muller.  
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d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os 
prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  

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

  

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas 
en diversos campos do coñecemento e da experiencia.  

  

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.  

  

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, 
na lectura e no estudo da literatura.  

  

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

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres 
e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  

  

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 

incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade 
en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo 

á súa conservación e á súa mellora.  

  

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

  

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e 
respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  
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o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación 
interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas  pertencentes á 

comunidade lusófona.  

  

  

12.- CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE  
• Contribúe ao desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística complementando, enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e 

expresivos esta capacidade comunicativa xeral. Seguindo as pautas contribuirase á utilización da lingua como instrumento de comunicacióno oral e escrita, de 

representación, interpretación e comprensión da realidade.  

• Contribúe ao desenvolvemento da competencia de aprender a aprender ao contribuir á mellora da capacidade comunicativa xeral. Por elo na clase de inglés 
incluirase a reflexión sobre a propia aprendizaxe, identificando as estratexias e recusos que os fan máis eficaces. Insistirase nas capacidade como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión, a motivación do logro, entre outras. Farase fincapé na capacidade de cooperar, de autoavaliarse, de ser consciente 
satisfactoriamente da aprendizaxe.  

  

• Contribúe ao desenvolvemento da competenciadixital ao utilizar o inglés como unha posibilidade de comunicación tecnolóxica, creando contextos reais e 
funcionais de comunicación. Fomentaranse, como se explica nas diversas unidades didácticas, as habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar todo este 

tipo de información e utilizaranse constantemente diversos soportes dixitais na aula.  

• Contribúe ao desenvolvemento da competencia social e ciudadá, xa que coñecer unha lingua estranxeira implica o coñecemento de rasgos e feitos culturais 
vencellados ás diferentes comunidades de falantes da mesma. Este feito favorece a comprensión da realidade social na que se vive, o respecto, o recoñecemento 

e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento, promove a tolerancia e a integración e axuda a comprendeer e apreciar tanto os rasgos de identidade 

coma as diferenzas.  

  

• Contribúe ao desenvolvemento do sentido de iniciativa e espírito emprendedor xa que se traballará nesta área buscando as estratexias de xestión en planificación, 

desenvolvendo proxectos, traballando en equipo, etc.  

  

• Contribúe ao desenvolvemento da conciencia e expresións culturais, xa que as produccións lingüísticas que se utilizan terán estes componentes.  
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13.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º ESO  
  

13.1.- CONTIDOS – CRITERIOS DE AVALIACIÓN – ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E COMPETENCIAS CLAVE.  

   Lingua Estranxeira- INGLÉS. 2º de ESO        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Grao 
mímino 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

Comp 
clave  

   Bloque 1. Comprensión de textos orais        

– a  

– c  

– d  

– i  

– B1.2. Uso de estratexias de comprensión 

das mensaxes orais:  
Uso do contexto verbal e non verbal, e dos 

coñecementos previos sobre a situación 
(quen fala a quen, con que intencións, 
onde e cando) que dan lugar a 
inferencias do significado baseadas no 
contexto.  

Uso dos coñecementos referenciais sobre 
o tema.  
Adaptación da escoita á súa finalidade 

(global e/ou específica).  
Identificación de palabras clave.  
Identificación dos recursos lingüísticos ou 

temáticos adquiridos.  

– B1.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias básicas de comprensión do 
sentido xeral, a información esencial, os 
puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto: uso do contexto verbal 
e non verbal, e dos coñecementos previos 
sobre a situación (quen fala a quen, con que 
intencións, onde e cando), que permiten 
inferencias do significado baseadas no 
contexto; uso dos coñecementos 
referenciais sobre o tema, así como 
identificación de palabras clave.  

– B1.2. Comprender instrucións moi básicas 
pronunciadas lentamente e claramente, e 
seguir indicacións sinxelas e breves que 
conteñan vocabulario propio do nivel.  

– PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas 

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

– 70%  –
 Observac 

aula  

– CCL  

– CD  
– CCEC  

– CSC  

– PLEB1.2. Comprende instrucións e 

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

– 70%  – Observación 

aula: 
Traballo 
parellas.  

– CCL  

– CD  
– CCEC  

– CSC  
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Os contidos que conforman esta materia agrupáronse en: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e 

coñecemento da lingua e conciencia plurilingüe e intercultural. Estes cinco bloques, relacionados cos dous centros de atención específicos: a 

linguaxe oral e a linguaxe escrita, recollen os elementos constitutivos do sistema lingüístico, o seu funcionamento e relacións e a dimensión social 

e cultural da lingua inglesa.  

   

Inferencia do significado probable das 

palabras ou das frases que descoñece. – 
B1.2. Tolerancia da comprensión parcial 

ou vaga nunha situación comunicativa.  

–
 B1.3. Perseveranza no logro da 

comprensión oral,  

– B1.3. Identificar a información esencial, os 
puntos principais e os detalles máis 
salientables en textos orais breves e ben 
estruturados, transmitidos de viva voz ou 
por medios técnicos e articulados  a 
velocidade lenta, nun rexistro estándar, e 
que versen  

– PLEB1.3. Comprende o esencial en 

situacións de comunicación, cara a cara 
ou gravadas, nas que se utilicen frases 
moi sinxelas sobre temas  

– 70%  

– Proba oral  
– Observación  

– CCL  

– CD  
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  Lingua Estranxeira- INGLÉS. 2º de ESO        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Grao 
mímino 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

Comp 
clave  

  reescoitando o texto gravado ou 

solicitando repetición ou 

reformulacións do dito. – Estratexias 

de comprensión:  
Mobilización de información previa sobre o 

tipo de tarefa e o tema.  
Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión a el.  
Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 
puntos principais e detalles relevantes).  

Formulación de hipóteses sobre o contido 
e o contexto.  

Inferencia e formulación de hipóteses 
sobre significados a partir da 
comprensión dos elementos 
significativos, lingüísticos e 
paralingüísticos.  

Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos.  

sobre asuntos cotiáns en situacións 
habituais ou sobre temas xerais ou do 
propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público e educativo, sempre que as 
condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe e se poida volver escoitar o dito.  

– B1.4. Comprender os puntos esenciais e os 
detalles máis relevantes en conversas 
cotiás, reais ou simuladas, que se refiran a 
necesidades prácticas ou materiais, 
sentimentos ou sensacións físicas básicas, 
expresadas con certa naturalidade e boa 
articulación, se pode escoitalas de novo ou 
solicitar que se repita ou se reformule o dito.  

– B1.5. Recoñecer os puntos esenciais e a 
información principal de textos orais ou 
audiovisuais breves, articulados 
pausadamente e con claridade, que 
conteñan narracións e/ou descricións moi 
sinxelas, que traten sobre asuntos moi 
previsibles da vida cotiá ou moi coñecidos.  

– B1.6. Comprender transaccións moi 
básicas de bens e servizos (datos persoais, 
horarios e prezos), transmitidas de viva voz 
ou por medios técnicos, e articuladas con 
certa lentitude e claridade, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e se 
poidan escoitar máis dunha vez.  

habituais para a súa idade e o seu nivel 
escolar, que se refiran aos ámbitos 
persoal público e educativo, sempre 
que se fale pausadamente e con 
claridade, e se poida escoitar máis 
dunha vez.  

  aula  – CCEC  

– CSC  

– PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, 

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

– 60%  – Observación 

aula  
– CCL  

– CD  
– CCEC  

– CSC  

– PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os 

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

– 70%  – Proba  
oral/escrita  

– CCL  

– CD  
– CCEC  

– CSC  

– PLEB1.6. Comprende, nunha conversa 

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

– 80%  – Observación 
aula.  

– Proba oral  

– CCL  

– CD  
– CCEC  

– CSC  
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  Lingua Estranxeira- INGLÉS. 2º de ESO        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Grao 
mímino 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

Comp 
clave  

      – PLEB1.7. Identifica a información 

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

– 70%  –
 Traballo 

parellas 
 ou 
pequeno 
grupo  

– CCL  

– CD  
– CCEC  

– CSC  

  Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción        

– a  

– c  

– d  

– e  

– i  

– B2.1. Estratexias de produción:  
Planificación:  

Identificación do contexto, o destinatario 
e a finalidade da produción ou da 
interacción.  

Adecuación do texto ao destinatario, ao 
contexto e á canle, escollendo os 
expoñentes lingüísticos necesarios 
para lograr a intención comunicativa.  

Execución:  
Concepción da mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas 
principais e a súa estrutura básica.  

Activación dos coñecementos previos 
sobre modelos e secuencias de 
interacción, e elementos lingüísticos 
previamente asimilados e 
memorizados.  

Expresión da mensaxe con claridade e 
coherencia, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, de 
ser o caso, aos modelos e ás fórmulas 
de cada tipo de texto.  

– B2.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas 
para producir textos monolóxicos que 
aborden descricións, narracións e 
explicacións breves e sinxelas sobre 
acontecementos, experiencias, condicións 
de vida e coñecementos diversos, con certa 
fluidez e pronuncia intelixible, utilizando 
conectores textuais e con dominio do 
vocabulario elemental, para lograr a 
finalidade da comunicación.  

– B2.2. Producir textos breves e 
comprensibles, tanto en conversa cara a 
cara como por teléfono ou por outros 
medios técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se 
dea, se solicite e se intercambie información 
básica sobre temas de importancia na vida 
cotiá e asuntos coñecidos ou de interese 
persoal ou educativo propios da súa idade e 
do seu nivel escolar, e se xustifiquen 
brevemente e de xeito básico os motivos de 
determinadas accións e de plans sinxelos, 
aínda que ás veces haxa interrupcións ou 
vacilacións, resulten evidentes as pausas e 

– PLEB2.1. Interactúa nas actividades de 

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

– 70%  – Observación 

aula  
– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva 

polo uso da lingua estranxeira en 
diferentes situacións comunicativas, e 
manifesta interese e respecto polas 
achegas dos seus compañeiros e das 
súas compañeiras.  

– 60%  – Observación 

aula  
– CCL  

– CSC  

– PLEB2.3. Fai presentacións breves e 

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

– 80%  –
 Proba oral 

– Traballo 

grupal  

– CCL  

– CD  
– CCEC  

– CSC  
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a reformulación para organizar o discurso e 
para seleccionar expresións e  
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  Lingua Estranxeira- INGLÉS. 2º de ESO        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Grao 
mímino 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

Comp 
clave  

  Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta desta) ou da 
mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles.  

Compensación  das 

 carencias  lingüísticas 

mediante  procedementos 

 lingüísticos  e paralingüísticos 

Lingüísticos:  
Modificación de palabras de 

significado parecido.  
Definición ou parafraseo dun termo 

ou dunha expresión.  
Petición de axuda ou clarificación.  

Paralingüísticos:  
Sinalización de obxectos, uso de 

deícticos ou realización de 
accións que aclaran o significado.  

Uso de linguaxe corporal 
culturalmente pertinente (xestos, 
expresións faciais, posturas, e 
contacto visual ou corporal)  

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

Uso de elementos prosódicos 
(pausas, ritmo, entoación) como 
substitutos dos  

estruturas, e o interlocutor teña que solicitar 
ás veces que se lle repita o dito, e mesmo 
solicite axuda ao interlocutor para expresar 
adecuadamente o seu texto.  

– B2.3. Participar en conversas espontáneas 
relacionadas coas actividades de aula e en 
simulacións sobre temas cotiáns e de 
interese persoal con diversos fins 
comunicativos, establecendo contacto 
social en función da situación de 
comunicación, reformulando e rectificando 
se non se comprende, e pedindo aclaración 
se non entende algo.  

– B2.4. Utilizar estratexias de cooperación na 
interacción e no traballo con outras persoas, 
colaborando con elas na interacción, 
verificando a comprensión propia e das 
demais persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non verbais, e 
cooperando activamente na realización das 
tarefas de comunicación.  

– B2.5. Manexar con certa fluidez frases 
feitas curtas, grupos de palabras e fórmulas 
básicas para desenvolverse de xeito 
suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que se 
interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos 
frecuentes.  

– PLEB2.4. Desenvólvese correctamente 

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

– 70%  – Observación 
aula  

– Proba oral  

– CCL  

– CD  
– CCEC  

– CSC  

– PLEB2.5. Participa en conversas 

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

– 70%  – Observación 

aula  
– CCL  

– CD  
– CCEC  

– CSC  

– PLEB2.6. Colabora coas demais 

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

– 60%  
  

– Observación 

traballo  
pequeno 
grupo  

– CCL  

– CD  
– CCEC  

– CSC  
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Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Grao 
mímino 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

Comp 
clave  

  marcadores discursivos para 

indicarlle ao destinatario ou oínte as partes 

do discurso que deben ser cointerpretadas. 

– B2.2. Actitude de respecto cara a si 

mesmo/a e cara ás demais persoas para 

comprender e facerse comprender.  

– B2.2. Rutinas ou modelos de interacción 
básicos segundo o tipo de situación de 
comunicación propia da súa idade e do 
seu nivel escolar.  

– B2.3. Uso básico da quenda de palabra, 
con indicadores sinxelos de que se quere 
falar e de recoñecemento do desexo de 
falar das demais persoas.  

– B2.6. Intercambia información ou responde 
a preguntas directas simples e breves, 
relativas a información persoal, hábitos, 
gustos, estudos etc., en relación con 
ámbitos e temas inmediatos cos que xa 
estea familiarizado.  

– B2.7. Interactuar de xeito sinxelo en 
intercambios claramente estruturados, 
utilizando fórmulas ou xestos simples para 
tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda 
que se dependa en grande medida da 
actuación do interlocutor.  

– PLEB2.7. Toma parte nunha conversa 

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

– 40%  – Observación 

aula  
– CCL  

– CD  
– CCEC  

– CSC  

  Bloque 3: Comprensión de textos escritos        

– a  

– c  

– d  

– i  

– B3.1. Estratexias de comprensión:  
Mobilización de información previa sobre o 

tipo de tarefa e o tema.  
Identificación do tipo de lectura 

demandado pola tarefa (en superficie ou 
oceánica, selectiva, intensiva ou 
extensiva).  

Identificación do tipo textual básico 
(narrativo, descritivo ou explicativo), 
adaptando a comprensión a el.  

Distinción de tipos de comprensión 
necesarios para a realización da tarefa 
(sentido xeral, información esencial e 
puntos principais).  

Formulación de hipóteses sobre o contido 
e o contexto.  

Inferencia e formulación de hipótese sobre  

– B3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas 
(identificación do tema dun texto coa axuda 
de elementos textuais e non textuais, uso 
dos coñecementos previos sobre o tema, 
inferencia de significados polo contexto, por 
comparación de palabras ou frases 
similares nas linguas que xa coñecen, etc.), 
para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do 
texto.  

– B3.2. Comprender mensaxes breves e 
sinxelas que conteñan instrucións, 
indicacións e información básica referida a 
necesidades inmediatas ou de carácter 
educativo ou ocupacional moi básico, de 
estrutura moi sinxela, especialmente se 
contan con apoio visual.  

– PLB3.1. Segue, con axuda da imaxe, 

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

– 70%  – Observación 

aula  
– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  

– PLB3.2. Entende os puntos principais 

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

– 70%  – Observación 

aula  
– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  
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  Lingua Estranxeira- INGLÉS. 2º de ESO        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Grao 
mímino 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

Comp 
clave  

  significados a partir da comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos e 
paratextuais.  

Reformulación  de  hipóteses 

 a  partir  da comprensión de 
novos elementos.  

– B3.2. Uso de técnicas como subliñar ou 

tomar notas para lograr unha mellor 
comprensión do contido e da estrutura do 
texto.  

– B3.3. Identificar a información esencial, os 
puntos máis relevantes e os detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte dixital, breves, 
sinxelos e ben estruturados, escritos nun 
rexistro informal ou estándar, que traten 
asuntos cotiáns, temas coñecidos e 
previsibles de interese ou relevantes para 
os propios estudos, e que conteñan 
estruturas e un léxico básicos de uso común 
e habitual.  

– B3.4. Identificar e interpretar palabras e 
enunciados clave sinxelos e 
contextualizados, en situacións de 
comunicación significativas para a súa 
idade e o seu nivel escolar, coa axuda de 
elementos textuais e non textuais, sobre 
temas variados e outros relacionados con 
outras materias do currículo.  

– B3.5. Comprender a información esencial 
de correspondencia persoal moi breve e 
sinxela en calquera soporte, identificando o 
rexistro formal ou informal, o propósito e as 
fórmulas de relación social, e outras 
convencións básicas propias deste tipo de 
texto.  

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

– PLB3.3. Entende información específica 

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

– 70%  – Proba 

escrita  
– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  

– PLB3.4. Comprende correspondencia 

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

– 70%  – Proba 

escrita  
– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  

– PLB3.5. Entende información básica de 

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

– 60%  –
 Traballo 

individual 
aula  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  

– PLB3.6. Comprende con fluidez textos 

de historias de ficción adaptados para o 
seu nivel.  

– 70%  – Observación 
aula  

– Proba 
escrita  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  
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  Lingua Estranxeira- INGLÉS. 2º de ESO        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Grao 
mímino 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

Comp 
clave  

  Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción        

– a  

– c  

– d  

– i  

– B4.1. Estratexias de produción:  
Planificación:  

Mobilización e coordinación das propias 
competencias xerais e comunicativas 
co fin de realizar eficazmente a tarefa 
(repasar o que se sabe sobre o tema, 
o que se pode ou se quere dicir, etc.)  

Localización e uso adecuado de 
recursos lingüísticos ou temáticos 
(uso dun dicionario ou dunha 
gramática, información sobre o tema, 
etc.).  

Execución:  
Elaboración dun borrador.  
Estruturación do contido do texto.  
Organización do texto en parágrafos 

abordando en cada un unha idea 
principal, conformando entre todos o 
seu significado ou a idea global.  

Expresión da mensaxe con claridade 
axustándose aos modelos e ás 
fórmulas de cada tipo de texto.  

Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta) ou da 
mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os recursos 
lingüísticos e temáticos dispoñibles.  

Recurso aos coñecementos previos 
(utilizar linguaxe "prefabricada", etc.).  

Revisión:  
Identificación de problemas, erros e 
repeticións.  

– B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves e de 
estrutura simple, por exemplo copiando 
formatos, fórmulas e modelos 
convencionais propios de cada tipo de texto, 
identificando as ideas pertinentes e 
necesarias, ou pondo una idea principal en 
cada parágrafo.  

– B4.2. Escribir en papel ou en soporte 
electrónico textos breves, sinxelos e de 
estrutura clara sobre temas cotiáns ou de 
interese persoal, nun rexistro estándar ou 
informal, utilizando adecuadamente os 
recursos básicos de cohesión e de 
coherencia, e as convencións ortográficas 
básicas, os signos de puntuación máis 
comúns, cun control razoable de expresións 
e estruturas sinxelas e un léxico de uso 
frecuente para a súa idade e o seu nivel 
escolar; así como as convencións 
ortográficas máis habituais na redacción de 
textos en soporte electrónico.  

– B4.3. Describir de forma moi sinxela 
lugares, obxectos e persoas, e narrar de 
xeito lineal feitos e experiencias sinxelas, 
así como expor información básica e 
previamente preparada relacionada con 
temas cotiáns ou con materias do currículo.  

– B4.4. Cubrir documentos básicos nos que 

se solicite información persoal relativa a 

actividades diarias, intereses (deportes, 

– PLB4.1. Utiliza estratexias que faciliten 

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

– 70%  – Traballo 

aula  
– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  

– PLB4.2. Escribe textos moi breves en 

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

– 70%  

  

– Proba 

escrita  
– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  

– PLB4.3. Completa un cuestionario 

sinxelo con información persoal e 
relativa aos seus datos, aos seus 
intereses ou ás súas afeccións.  

– 70%  – Traballo 

aula  
– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  

– PLB4.4. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves en soporte impreso e 
dixital, en situacións de comunicación 
reais ou simuladas, relacionados con 
actividades e situacións da vida cotiá e 
do seu interese persoal, ou sobre temas 
de actualidade de especial relevancia e 
facilmente comprensibles para a súa 

– 60%  – Proba 

escrita  
– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  
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música, etc.), gustos, etc. – B4.5. Escribir 

mensaxes sinxelas en diferentes soportes 

con información, instrucións e indicacións 

moi básicas relacionadas con actividades 

cotiás e de inmediata necesidade.  

– B4.6. Escribir correspondencia breve e 
sinxela en  

idade, respectando as convencións e as 
normas de  

 

  Lingua Estranxeira- INGLÉS. 2º de ESO        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Grao 
mímino 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

Comp clave  

  Atención ás convencións ortográficas e 
aos signos de puntuación.  

Presentación coidada do texto 

(marxes, limpeza, tamaño da letra, etc.). 

Reescritura definitiva. – B4.2. 

Características textuais:  
Uso de recursos básicos para elaborar 

textos con coherencia e cohesión 
propios do seu nivel escolar.  

papel ou soporte dixital, na que se dea 
información persoal básica e se expresen 
gustos, sentimentos e opinións.  

– B4.7. Presentar os textos escritos de 

maneira coidada (con atención a marxes, 
riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras 
maiúsculas e minúsculas cando 
corresponda, etc.) en soporte impreso e 
dixital, adecuados aos fins funcionais e 
valorando a importancia da presentación 
nas comunicacións escritas.  

cortesía, tamén cando se utilizan as 
redes sociais.  

      

– PLB4.5. Escribe correspondencia 

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

– 70%  – Traballo 
aula  

– Proba 
escrita  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  

– PLB4.6. Fai unha presentación 

coidada dos textos escritos, en soporte 
impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación.  

– 50%  – Observación 

aula  – CCL 

– CAA – CSC  

– CCEC  

– CD  
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  Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural        

– a  

– c  

– d  

– i  

– o  

– B5.1. Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación.  
Sons e fonemas vocálicos.  
Sons e fonemas consonánticos e as súas 

agrupacións.  
Procesos fonolóxicos básicos.  
Acento dos elementos léxicos illados, e 

no sintagma e na oración.  

– B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e 
intelixible, aínda que se cometan erros de 
pronuncia polos que as persoas 
interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións.  

– B5.2, Aplicar á comprensión e á produción 
de textos escritos as normas ortográficas 
básicas da palabra e da oración.  

– B5.3. Incorporar á produción do texto oral 
e escrito os  

– PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira 

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

– 70%  – Observación 

aula  
– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  

 

  Lingua Estranxeira- INGLÉS. 2º de ESO        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Grao 
mímino 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

Comp clave  

  – B5.2. Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. Uso das normas básicas de 

ortografía da palabra. Utilización 

adecuada da ortografía da oración: coma, 

punto e coma, puntos suspensivos, 

parénteses e comiñas.  

– B5.3. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos.  
Recoñecemento e uso de convencións 

sociais básicas, de normas de cortesía 
e de rexistros informais e estándar, así 
como da linguaxe non verbal máis 
habitual.  

Achegamento a algúns aspectos 
culturais visibles próximos ao seus 
intereses (música, lecer, deportes, 
produción escrita, lugares, poboación, 

coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións interpersoais, 

patróns de actuación, comportamento e 

convencións sociais, respectando as normas 

de cortesía máis importantes nos contextos 

respectivos. – B5.4. Na propia lingua, 

identificar diferenzas e semellanzas nos 

aspectos culturais visibles dos países onde 

se fala a lingua estranxeira e da propia 

cultura, e coas diversas culturas do resto do 

alumnado, de ser o caso, amosando 

curiosidade e respecto perante as 

diferenzas.  

– B5.5. Utilizar as experiencias e os 
coñecementos adquiridos en todas as 
linguas que coñece para establecer 

palabras e frases.        

– PLEB5.2. Escribe cun dominio 

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

– 60%  – Observación 

aula  
– CCL 

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  

– PLEB5.3. Utiliza as convencións 

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

– 60%  – Observación 

aula  
– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  



  

 IES MACÍAS O NAMORADO.PADRÓN  DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE INGLÉS  CURSO 2022-2023  

  30  

etc.), e a costumes, valores e actitudes 
máis evidentes relacionados con 
aspectos propios da súa idade, a 
través de producións multimedia e de 
manifestacións artísticas dos países 
onde se fala a lingua estranxeira.  

Identificación dalgunhas similitudes e 
diferenzas básicas nos costumes 
cotiáns e no uso das formas básicas de 
relación social entre os países onde se 
fala a lingua estranxeira e o noso.  

Actitude receptiva e respectuosa cara ás 
persoas, os países e as comunidades 
lingüísticas que falan outra lingua e 
teñen unha cultura diferente á propia.  

–
 B5.4. Plurilingüismo.  
Recoñecemento da realidade plurilingüe 

do propio contorno.  
Recurso aos coñecementos sintáctico-

discursivos da propia lingua para 
mellorar a aprendizaxe, e da lingua 
estranxeira, para lograr unha  

similitudes e diferenzas coa nova lingua e 
desenvolver unha competencia 
comunicativa plurilingüe; apreciar a 
riqueza persoal e social que proporciona 
ser unha persoa plurilingüe, e valorar as 
linguas como medio para comunicarse e 
relacionarse con compañeiros e 
compañeiras doutros países, como 
recurso de acceso á información e como 
instrumento de enriquecemento persoal, 
ao coñecer culturas e maneiras de vivir 
diferentes.  

– B5.6. Levar a cabo as funcións 
demandadas polo propósito comunicativo, 
utilizando, con suficiente dominio para o 
seu nivel escolar, os expoñentes máis 
comúns e básicos desas funcións e os 
patróns discursivos igualmente básicos de 
uso máis frecuente.  

– B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o 
léxico propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas reais ou 
simuladas.  

– B5.8. Participar en proxectos (elaboración 
de  

– PLEB5.4. Na propia lingua, identifica 

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

– 40%  – Traballo 

aula  
– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  

– PLB5 5. Nas actividades de aula utiliza, 

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

– 40%  – Observación 

aula  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  

 

  Lingua Estranxeira- INGLÉS. 2º de ESO        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Grao 
mímino 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

Comp 
clave  

  competencia comunicativa integrada.  
Participación en proxectos nos que se 

utilizan varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e 

valorando positivamente as competencias 

que posúe como persoa plurilingüe. – B5.5. 

Funcións comunicativas.  

materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) nos que 
se utilicen varias linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais.  

– PLB5.6. Comunica con eficacia, 

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

– 60%  – Traballo 

aula  
– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  
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Iniciación e mantemento de relacións 
persoais e sociais básicas.  

Descrición de calidades físicas e 
abstractas básicas de persoas, 
obxectos, lugares e actividades.  

Narración de acontecementos pasados 
puntuais e habituais, descrición de 
estados e situacións presentes, e 
expresión básica de sucesos futuros.  

Petición e ofrecemento de información, 
indicacións, expresión sinxela de 
opinións e consellos, advertencias e 
avisos.  

Expresión do coñecemento, a certeza e a 

dúbida. Expresión da vontade, a 

intención, a decisión, a promesa, a orde, 

a autorización e aprohibición.  
Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 
esperanza, a confianza e a sorpresa, así 
como os seus contrarios.  

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

Establecemento e mantemento básicos da 
comunicación e a organización 
elemental do discurso.  

– PLEB5.7. Coñece e utiliza un 

vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar 
textos sinxelos propios do seu nivel 
educativo.  

– 70%  – Observación 

aula  
– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  

– PLEB5.8. Participa en proxectos 

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

– 70%  –
 Traballos 

recollidos.  

– CCL  

– CD  
– CAA  

– CCEC  

– CD  

   Lingua Estranxeira- INGLÉS. 2º de ESO         

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Grao 
mímino 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

Comp 
clave  
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  – B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso 
común relativo a identificación persoal 
elemental; vivenda, fogar e contexto; 
actividades da vida diaria; familia e 
amizades; tempo libre, lecer e deporte; 
vacacións; saúde e coidados físicos; 
educación e estudo; compras, 
alimentación e restauración; transporte; 
lingua e comunicación; ambiente, clima e 
ámbito natural; e tecnoloxías da 
información e da comunicación.  
Expresións fixas e enunciados 

fraseolóxicos máis habituais,  
Saúdos, despedidas, preguntas por 

preferencias e expresión de opinións  
Léxico sobre temas relacionados con 

contidos sinxelos doutras áreas do 
currículo.  

– B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas 
propias de cada idioma.  

          

  

  

  

Estruturas sintáctico-discursivas da lingua inglesa:  

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidade (to + 

infinitive; for); comparación (as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; 

unless).  
- Relacións temporais (as soon as; while).  
- Afirmación (affirmative sentences, tags).  
- Exclamación (What + Adj. + noun, e. g. What a wonderful trip!; How + Adj., e. g. How amazing!; exclamatory sentences and phrases, e. g. 

Well, that is a surprise! Fine! Great! Terrific!).  
- Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. never mind, not to worry, nobody, nothing; negative tags). - 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  
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- Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; presente(present simple and continuous); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + Adv.).  
- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect); habitual (simple tenses + Adv., e. g. usually); 

used to); incoativo (start + verb+ ing); terminativo (stop + verb+ ing).  
- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able to); posibilidade/probabilidade (may; might; 

perhaps); necesidade (must; need; have (got) to); obriga (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present 

continuous).  
- Expresión da existencia (e. g. there will be/has been); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, 

reflexive/emphatic); determiners); a calidade (e. g. good at maths; rather tired).  
- 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 adverbsof 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 estate; 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).  

  

  

  

13.2.- TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS E PROGRAMACIÓN DOS CONTIDOS  
  

  UNIDADE    
Aprox. Nº Sesións  

Aprox. Temporalización  
  

(50 mins por sesión)*  

  Notas e observacións  

Starter unit   5  5-6  1º trimestre   

1 What´s on?   11  10-11  1º trimestre   
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2 Discoveries  11  10-11  1º trimestre  

3 People and the planet  12  12-13  1º trimestre  

4 Making it happen  11  10-11  2º trimestre  

5 Young and old  11  11-12  2º trimestre  

6 Work and play  12  11-13  2º trimestre  

7 In the world  11  10-11  3º trimestre  

8 Home comfort  11  10-11  3º trimestre  

9 Bright ideas  12  12-14  3º trimestre  

TOTAL  e.g approx 108  101-113 horas*    

  

  

Esta temporalización adaptarase ao perfil do grupo-clase, xa que pode ser utilizada de maneira simultánea con alumnos/as que presenten dificultades na 
aprendizaxe de idiomas, así como con aqueles que posúan coñecementos un pouco máis avanzados.  

   

PROGRAMACIÓN DOS CONTIDOS   

Os elementos que incluímos en cada unha das unidades, para mostrar como se vai desenvolver o proceso educativo, son os criterios de avaliación, os contidos 

lingüísticos correspondentes a cada unidade, os estándares de aprendizaxe e as competencias clave que se desenvolven.  

  



  

 IES MACÍAS O NAMORADO.PADRÓN  DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE INGLÉS  CURSO 2022-2023  

  35  

  

Starter Unit  
  

  

  
OBXECTIVOS  CONTIDOS LINGÜÍSTICOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMPETENCIAS  

Bloque 1. Comprensión de textos orais    

a)  
  

c)  
  

d)  
  

i)  

▪ Estratexias de comprensión: compleción da tarefa no iPack como 
complemento para a audición (Vocabulary practice); identificación do 
tipo de información contida nas audicións sobre: actividades de tempo 
libre, lugares, estacións, deportes, horarios, gustos e preferencias sobre 
materias académicas; inferencia na comprensión das indicacións do 
profesor e das instrucións para levar a cabo as tarefas.  

B1.1.  

  
B1.2.  

  
B1.3.  

PLEB1.1.  

  
PLEB1.2..  

  
PLEB1.3.  

CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

    
B1.4..  

  
PLEB1.4.  

  
CL AA CEC  

    
B1.5.  

  
PLEB1.5  

  
CL AA CEC  

    
B1.6.  

  

  
PLEB1.6.  

  
PLEB1.7.  

  
CL CD AA CEC  

  

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción  

 
a)  

  
c)  

  
d)  

  
i)  

▪ Estratexias de produción: compleción da tarefa no iPack como 
complemento para a práctica do vocabulario da unidade (Vocabulary 
practice); participación en conversaciones nas que se intercambia 
información persoal falando sobre actividades de tempo libre, roupa, 
opinións e suxestións. Apoio na información proporcionada como 
Functional language para desenvolverse nos intercambios 
comunicativos. Uso da linguaxe corporal para facerse entender.  

B2.1.  

  
B2.2.  

  
B2.3..  

PLEB2.1.  

  
PLEB2.2  

  
PLEB2.3.  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  
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B2.4.  PLEB2.4.  CL CD AA CEC  

    
B2.5.  

  
PLEB2.5.  

  
CL AA CEC  

    
B2.6.  

  
PLEB2.6.  

  
CL CD AA CEC  

    
B2.7.  

  
PLEB2.7.  

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos    

a)  
  

c)  
  

d)  
  

e)  
  

i)  

▪  Estratexias de comprensión:Comprender textos escritos diversos e 
sinxelos: un blog da Internet (Moving to Australia).  

B3.1.  

  
B3.2.  

  
B3.3.  

  
B3.4.  

PLEB3.1.  

  
PLEB3.2.  

  
PLEB3.3.  

  
PLEB3.4  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

    
B3.5.  

  
PLEB3.5.  

  
CL CD AA CEC  

    
B3.6.  

  
PLEB3.6.  

  
CL CD AA CEC  

Bloque 4: Produción de textos escritos  

  
a)  

  
c)  

  
d)  

  
i)  

▪ Estratexias de produción: redacción de preguntas sobre unha variedade de 
tópicos relacionados co tempolibre, o colexio e o tempo atmosférico; 
lectura e seguimento das pautas para a redacción do texto proposto: 
descrición das actividades realizadas a unha hora determinada do día. 
Producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estratexias e recursos adecuados de cohesión e coherencia.  

B4.1.  

  
B4.2.  

  
B4.3.  

PLEB4.1.  

  
PLEB4.  

  
PLEB4.3.  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

B4.4.  PLEB4.4.  CL CD AA CEC  
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B4.5.  

  
PLEB4.5  

  
CL CD AA CEC  

    
B4.6.  

  
B4.7.  

  
PLEB4.6.  

  

  
CL CD AA CEC  

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural  

a)  
  

c)  
  

d)  
  

i)  
  

o)  

▪ Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: identificación da 

pronuncia do vocabulario e expresións aprendidas na unidade.  

  
▪ Patróns gráficos e convencións ortográficas:identificación do 

vocabulario e expresións aprendidas na unidade.  

  
▪ Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:descrición de actividades de 

tempo libre en diferentes países; descrición de roupa; audición dunha 
conversa sobre a clase de teatro; audición dunha conversa sobre 
actividades de tempo libre; Audición dun diálogo sobre preferencias, 
suxestións e a expresión da opinión. Intercambio comunicativo para 
contestar preguntas sobre actividades de tempo libre en diferentes 
países; práctica dun diálogo sobre preferencias, suxestións e a expresión 
da opinión.Lectura e comprensión dun blog sobre aspectos da vida en 
Australia (Moving to Australia). Recoñecer e aprender formas básicas de 
relación social en lingua extranxeira. Mostrar unha  

B5.1.  

  
B5.2.  

  
B5.3.  

  
B5.4.  

  
B5.5.  

  
B5.6.  

  
B5.7.  

PLEB5.1  

  
PLEB5.2.  

  
PLEB5.3.  

  
PLEB5.4.  

  
PLEB5.5.  

  
PLEB5.6.  

  
PLEB5.7.  

CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL AA CEC  
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▪  

  
▪  

  
▪  

actitude receptiva cara as persoas que falan outra lingua e teñen unha 

cultura diferente á propia. Coñecemento de acontecementos culturais 

diversos: un texto: Moving to Australia.  

Funcións comunicativas:descrición de fotografías sobre lugares, 

actividades, tempo atmosférico e materias; Comprender a información 

contida en conversas sobre actividades de tempo libre, roupa e teatro. 

Audición de conversas nas que se da información sobre actividades de 

tempo libre; audición dun ditado; audición dun diálogo no que se fan 

suxestións e se expresan opinións; práctica do diálogo cun compañeiro, 

incorporando as súas propias variables. Práctica de conversas sobre 

actividades de tempo libre, roupa e teatro. Produción de conversas nas 

que se da información sobre actividades de tempo libre; práctica dun 

diálogo cun compañeiro, incorporando as súas propias variables. Lectura 

e comprensión dun blog sobre a vida en Australia; Diálogo sobre plans e 

actividades e tempo libre, expresión da opinión e realización de 

suxestións.redacción de frases, preguntas e respuestas sobre actividades 

de tempo libre; elaboración dun texto  narrativo sobre actividades 

realizadas durante o tempo libre.  

Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a:Clothes, Free– time 
activities, Functional language:Making suggestions; Giving opinions  

Estruturas sintáctico-discursivas: Repasar e identificar o vocabulario da 
unidade relacionado con: Clothe; Free–time activities; Utilizar 
estratexias básicas de uso da lingua; Entender e aplicar correctamente 
aspectos gramaticais: Present continuous; Present simple and 
continuous.  

B5.8.  PLEB5.8.  CL CD AA CEC  

  

Unit 1 – What’s on?  
  

  

  
OBXECTIVOS  CONTIDOS LINGÜÍSTICOS   CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMPETENCIAS  
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Bloque 1. Comprensión de textos orais     

a)  
  

c)  
  

d)  
  

i)  

▪ Estratexias de comprensión: compleción da tarefa no iPack como 
complemento para a audición (Vocabulary practice);  identificación do 
tipo de información contida nas audicións sobre: festivais e eventos, 
actividades de tempo libre, sentimentos, o horario escolar, gustos e 
preferencias sobre materias académicas; inferencia na comprensión 
das indicacións do profesor e das instrucións para levar a cabo as 
tarefas.  

B1.1.  

  
B1.2.  

  
B1.3  

  

 PLEB1.1.  

  
PLEB1.2.  

  
PLEB1.3.  

  

CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  

  B1.4.   PLEB1.4.  CL AA CEC  

    
B1.5.  

   
PLEB1.5.  

  
CL AA CEC  

    
B1.6.  

  

   
PLEB1.6..  

  
PLEB1.7.  

  
CL CD AA CEC  

  

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción     

a)  
  

c)  
  

d)  

▪ Estratexias de produción: compleción da tarefa no iPack como 
complemento para a práctica do vocabulario da unidade (Vocabulary 
practice); participación en conversaciones nas que se intercambia 
información persoal falando sobre eventos deportivos, personaxes 
famosas, actividades de tempolibre, eventos no colexio e festivais. 
Apoio na información proporcionada como Functional language para  

B2.1.  

  
B2.2..  

  
B2.3  

 PLEB2.1  

  
PLEB2.2  

  
PLEB2.3  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

 
i)  desenvolverse nos intercambios comunicativos. Uso da linguaxe 

corporal para facerse entender.  
B2.4.  

  

PLEB2.4.  

  

CL CD AA CEC  

  
  B2.5.  PLEB2.5.  CL AA CEC  

    
B2.6.  

  
PLEB2.6.  

  
CL CD AA CEC  
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B2.7.  

  
PLEB2.7.  

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos    

a)  
  

c)  
  

d)  
  

e)  
  

i)  

▪ Estratexias de comprensión: compleción da tarefa no iPack como 
preparación para a lectura de textos (Reading preparation); 
comprender textos diversos e sinxelos: un foro da Internet (Awesome 
things to do for free). Identificación da idea principal do artículo The 
world scout jamboree; comprensión da información detallada na 
descrición dunha discoteca silenciosa (A silent disco).  

B3.1.  

  
B3.2.  

  
B3.3.  

  
B3.4.  

PLEB3.1.  

  
PLEB3.2.  

  
PLEB3.3  

  
PLEB3.4  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

    
B3.5.  

  
PLEB3.5.  

  
CL CD AA CEC  

    
B3.6.  

  
PLEB3.6.  

  
CL CD AA CEC  

Bloque 4: Produción de textos escritos    

a)  
  

c)  
  

d)  

▪ Estratexias de produción: compleción da tarefa no iPack como preparación 
para a actividade escrita (Writing preparation); redacción de notas 
como paso previo para a narración dun evento ou actividade realizada 
no pasado; lectura e seguimento das pautas para a redacción do texto 
proposto; narración dun evento pasado (Writing plan). Producir textos 
escritos con finalidades variadas sobre distintos  

B4.1.  

  
B4.2.  

  
B4.3.  

PLEB4.1.  

  

  
PLEB4.3.  

CL CD AA CEC  

  

  
CL CD AA CEC  

 
i)  temas utilizando estratexias e recursos adecuados de cohesión e 

coherencia: hábitos diarios (Your turn: every day habits), e a entrada 
dun diario (Diary entry: an event).  

B4.4.  

  
B4.5.  

PLEB4.4.  

  
PLEB4.5  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  
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B4.6.  

  
B4.7.  

  
PLEB4.6.  

  

  
CL CD AA CEC  

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural  

a)  
  

c)  
  

d)  
  

i)  
  

o)  

▪ Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación:identificación da 

pronuncia das formas de pasado simple de verbos acabados en -ed.  
SAY IT!: palabras que inclúen os sons /æ/ e /eɪ/  

  
▪ Patróns gráficos e convencións ortográficas: utilizar estratexias básicas 

de uso da lingua: Learn it!: confusing words: angry / hungry. Usar e 

aprender reglas básicas de ortografía e puntuación: signos de 

puntuación.  

  
▪ Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:un vídeo sobre a historia 

das noticias; actividades de tempo libre en diferentes países; un evento 

de verán nun país de fala inglesa; un evento flashmob; un vídeo sobre 

unha escola de cine; primeiro episodio do vídeo Kit’s travels; opinión 

persoal sobre asignaturas, actividades extracurriculares, emocións e 

habilidades. Un artículo sobre festivais celebrados pola asociación 

World Scout (The World Scout Jamboree); experiencias en actividades 

de tempo libre (Awesome things to do for free / A silent disco); formas 

básicas de relación social na lingua estranxeira. Mostrar unha actitude 

receptiva cara ás persoas que falan outras linguas e teñen unha cultura 

diferente á propia; un vídeo cultural: Film school.  

  
▪ Funcións comunicativas:descrición de fotografías sobre un evento ó 

aire libre; descrición de dúas tiras de banda deseñada identificando as  

B5.1.  

  
B5.2.  

  
B5.3.  

  
B5.4.  

  
B5.5.  

  
B5.6.  

  
B5.7.  

  
B5.8.  

PLEB5.1  

  
PLEB5.2.  

  
PLEB5.3.  

  
PLEB5.4.  

  
PLEB5.5  

  
PLEB5.6.  

  
PLEB5.7..  

  
PLEB5.8.  

CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  



  

 IES MACÍAS O NAMORADO.PADRÓN  DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE INGLÉS  CURSO 2022-2023  

  42  

   emocións expresada e o acontecido en cada unha das historias; 
conversa sobre actividades realizadas a noite anterior, un evento no 
que se participara, bandas de música e artistas preferidos; intercambio 
de preguntas e respostas sobre actividades de tempo libre e eventos; 
audición dun ditado; dun diálogo no que se pide e da información; 
expresión da opinión sobre o tipo de eventos nos que os alumnos 
quererían participar; tradución de diferentes expresións e frases do 
inglés á lingua nativa do alumno; práctica de dous diálogos entre os 
alumnos nos que piden e dan información sobre asignaturas favoritas, 
horarios e profesores.  

      

   
▪  Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a:Events.Adjectives. 

Scout camps. Elements of surprise. Time Expressions. Functional 
language. Learn it!Confusing words, angry, hungry.  

   

   
▪  

Estruturas sintáctico-discursivas:Past simple: regular and irregular 
verbs (affirmative, negative, questions and short answers). There was 
/ there were + used to (affirmative and negative).  

   

  

  

  

  

  

  

Unit 2 – Discoveries  
  

  

  

  
OBXECTIVOS  

  CONTIDOS LINGÜÍSTICOS    
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAXE  

COMPETENCIAS  

Bloque 1. Comprensión de textos orais   
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a)  

  
c)  

  
d)  

  
i)  

▪ Estratexias de comprensión: compleción da tarefa no iPack como 
complemento para a audición (Vocabulary practice); identificación  do 
tipo de información contida nas audicións sobre: materiais e obxectos, 
un podcast sobre notas escritas a descoñecidos, descrición de 
obxectos nunha sección de obxectos perdidos; inferencia na 
comprensión das indicacións do profesor e das instrucións para levar 
a cabo as tarefas.  

B1.1.  

  
B1.2.  

  
B1.3.  

  

PLEB1.1.  

  
PLEB1.2.  

  
PLEB1.3.  

  

CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
  B1.4.  PLEB1.4.  CL AA CEC  

    
B1.5.  

  
PLEB1.5  

  
CL AA CEC  

    
B1.6.  

  

  
PLEB1.6.  

  
PLEB1.7.  

  
CL CD AA CEC  

  

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción  

a)  
  

c)  
  

d)  
  

i)  

▪ Estratexias de produción: compleción da tarefa no iPack como 
complemento para a práctica do vocabulario da unidade (Vocabulary 
practice); participación en conversaciones nas que se intercambia 
información persoal falando sobre obxectos, eventos pasados e 
actividades realizadas o día anterior, acontecementos relacionados 
con encontros casuais, e mensaxes estranas. Apoio na información 
proporcionada como Functional language para desenvolverse nos 
intercambios comunicativos. Uso da linguaxe corporal para facerse 
entender.  

B2.1.  

  
B2.2..  

PLEB2.1.  

  
PLEB2.2  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

B2.3.  

  
B2.4..  

PLEB2.3.  

  
PLEB2.4.  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

    
B2.5.  

  
PLEB2.5.  

  
CL AA CEC  

    
B2.6.  

  
PLEB2.6.  

  
CL CD AA CEC  

    
B2.7.  

  
PLEB2.7.  
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos    

a)  
  

c)  
  

d)  
  

e)  
  

i)  

▪ Estratexias de comprensión:compleción da tarefa no iPack como 
preparación para a lectura de textos (Reading preparation); 
comprender textos diversos e sinxelos: un artículo (What a find!). 
Identificación da idea principal do artículo The Titanic sinks; 
comprensión da información detallada nunha carta de agradecemento 
(Thank you letter).  

B3.1.  

  
B3.2.  

  
B3.3.  

  
B3.4.  

PLEB3.1  

  
PLEB3.2.  

  
PLEB3.3.  

  
PLEB3.4  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

    
B3.5.  

  
PLEB3.5.  

  
CL CD AA CEC  

    
B3.6.  

  
PLEB3.6.  

  
CL CD AA CEC  

Bloque 4: Produción de textos escritos    

a)  
  

c)  
  

d)  
  

i)  

▪ Estratexias de produción: compleción da tarefa no iPack como 
preparación para a actividade escrita (Writing preparation); redacción 
de notas como paso previo para a redacción dunha nota de 
agradecemento; lectura e seguimento das pautas para a  redacción do 
texto proposto; unha carta de agradecemento (Writing plan). Producir 
textos escritos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estratexias e recursos adecuados de cohesión e coherencia: 
actividades realizadas o día anterior (Your turn: every day habits), e a 
descrición de tres obxectos (Diary entry: an event).  

B4.1.  

  
B4.2. Escribir, en  

PLEB4.1.  

  
PLEB4.2  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

B4.3.  

  
B4.4.  

PLEB4.3.  

  
PLEB4.4  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

    
B4.5.  

  
PLEB4.5  

  
CL CD AA CEC  

    
B4.6.  

  
B4.7.  

  
PLEB4.6.  

  

  
CL CD AA CEC  

  

 
Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural  
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a)  
  

c)  
  

d)  

  
i)  

  
o)  

▪ Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: Audición das 

palabras do recadro SAY IT! identificando a pronuncia das palabras 

subliñadas. Segunda audición e reprodución para practicar a pronuncia 

do son /ə/.  

  
▪ Patróns gráficos e convencións ortográficas: Utilizar estratexias 

básicas de uso da lingua: Learn it!: confusing words: rare / strange. 

Usar e aprender reglas básicas de ortografía e puntuación: apóstrofes.  

  
▪ Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: un vídeo sobre as 

marabillas da antiga China; un vídeo sobre a construción do Titanic: 

Building the Titanic; segundo episodio do vídeo Kit’s travels; un 

artículo sobre obxectos valiosos atopados de forma inesperada (What 

a find!); un podcast sobre notas escritas a descoñecidos (The World 

needs more love letters); un artículo sobre o Titanic (The Titanic sinks). 

Recoñecer e aprender formas básicas de relación social na lingua 

estranxeira. Mostrar unha actitude receptiva cara ás persoas que falan 

outra lingua e teñen unha cultura diferente á propia.  

  
▪ Funcións comunicativas: descrición de fotografías sobre os obxectos 

da vida diaria, materiais e forma. Audición dun podcast sobre 

mensaxes anónimas; sobre unha conversa entre dúas persoas sobre 

un obxecto perdido; audición dun ditado; redacción de frases, 

preguntas e respostas sobre eventos pasados, obxectos perdidos e 

actividades realizadas o día anterior; redacción dunha carta de 

agradecemento sobre un regalo recibido o día do aniversario.  

  
▪ Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a:Vocabulario 

relacionado con materiales. Container words. Culture, Sea journeys. 
Learn it! Confusing words  

  
▪ Estruturas sintáctico-discursivas:Repasar e identificar o vocabulario 

da unidade relacionado con materiais, recipientes e viaxes marítimas.  

B5.1.  

  
B5.2.  

  
B5.3.  

  
B5.4.  

  
B5.5.  

  
B5.6  

  
B5.7.  

  
B5.8..  

PLEB5.1  

  
PLEB5.2  

  
PLEB5.3.  

  
PLEB5.4.  

  
PLEB5.5.  

  
PLEB5.6  

  
PLEB5.7.  

  
PLEB5.8.  

CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  
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  Utilizar estratexias básicas de uso da lingua: Learn it!: confusing words: 
rare/ strange. Look at language: as + past continuous; Entender e 
aplicar correctamente aspectos gramaticais: Past continuous; Past 
continuous vs past simple con when y while. Usar e aprender reglas 
básicas de ortografía e puntuación: o apóstrofe. Utilizar estratexias de 
repaso, reflexión do aprendido e auto- evaluación: Review 
eCumulative review.  

      

  

  

  

  

   

Unit 3 – People and the planet  
  

  

  

  
OBXECTIVOS  

  
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAXE  

COMPETENCIAS  

Bloque 1. Comprensión de textos orais     

a)  
  

c)  
  

d)  
  

i)  

▪ Estratexias de comprensión: compleción da tarefa no iPack como 
complemento para a audición (Vocabulary practice); identificación  do 
tipo de información contida nas audicións sobre: o corpo humano, 
partes do corpo e tipos de tecidos/órganos, un artículo sobre os 
humanos no futuro; audición dun artículo sobre proxectos nunha feria 
da ciencia; audición de conversacións sobre saúde e enfermidade 
entre varios pacientes e unha enfermeira; diálogo sobre síntomas e 
sensacións sobre gripe e dor nunha articulación; inferencia na 
comprensión das indicacións do profesor e das instrucións para levar 
a cabo as tarefas.  

B1.1.  

  
B1.2.  

  
B1.3.  

  
B1.4..  

  

 PLEB1.1.  

  
PLEB1.2.  

  
PLEB1.3.  

  
PLEB1.4.  

  

CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
  B1.5.   PLEB1.5.  CL AA CEC  
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    B1.6.  PLEB1.6.  

  
PLEB1.7.  

CL CD AA CEC  

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción    

a) ▪ Estratexias de produción: compleción da tarefa no iPack como  
complemento para a práctica do vocabulario da unidade (Vocabulary c) practice); 
participación en conversaciones nas que se intercambia  información expresando a opinión 

realizando prediccións 
d) 

sobre aspectos da vida no futuro; descrición persoal e 

dunha idea para unha  feria da ciencia. Práctica dun diálogo sobre síntomas da gripe e dor 
i) 

articular, utilizando as expresións propostas e incorporando as súas propias 

variables. Presentación dun proxecto ó resto dos compañeiros da clase: Group 
project: class newsletter. Apoio na información proporcionada como Functional 
language para desenvolverse nos intercambios comunicativos. Uso da linguaxe corporal 
para facerse entender.  

B2.1.  

  
B2.2..  

PLEB2.1.  

  
PLEB2.2  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

B2.3.  

  
B2.4.  

  
B2.5.  

  
B2.6.  

  
B2.7.  

PLEB2.3.  

  
PLEB2.4.  

  
PLEB2.5.  

  
PLEB2.6.  

  
PLEB2.7.  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos    

a)  
  

c)  
  

d)  

  
e)  

▪ Estratexias de comprensión:compleción da tarefa no iPack como 
preparación para a lectura de textos (Reading preparation); 
comprender textos diversos e sinxelos: un artículo (Future humans). 
Identificación da idea principal do artículoScience fair projects; 
comprensión da información detallada nunha reportaxe sobre o medio 
natural (Help us save our planet!).  

B3.1.  

  
B3.2.  

  
B3.3.  

PLEB3.1..  

  
PLEB3.2.  

  
PLEB3.3.  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

    
B3.4.  

  
PLEB3.4  

  
CL CD AA CEC  

 
i)    B3.5..  PLEB3.5.  CL CD AA CEC  
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B3.6.  

  
PLEB3.6.  

  
CL CD AA CEC  

Bloque 4: Produción de textos escritos    

a)  
  

c)  
  

d)  
  

i)  

▪ Estratexias de produción:compleción da tarefa no iPack como preparación 
para a actividade escrita (Writing preparation); redacción de notas 
como paso previo para a redacción dun informe cunha sulución para 
un problema no medio natural (Writing recommendations); lectura e 
seguimento das pautas para a redacción do texto proposto; informe 
con solución para un problema no medio natural (Writing plan). 
Producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estratexias e recursos adecuados de cohesión e coherencia: 
elaboración de preguntas e respostas sobre a vida no futuro (Your turn: 
questions about the future), a descrición de aspectos da vida no futuro 
en determinadas circunstancias (Your turn: conditional sentences 
about the future), elaboración dun parágrafo sobre un invento para 
unha feria de ciencias (Your turn, an idea for the science fair). 
Elaboración dun boletín da clase en grupo (Group project: Class 
newsletter).  

B4.1.  
  

B4.2.  

PLEB4.1.  
  

PLEB4.2  

CL CD AA CEC  
  

CL CD AA CEC  

B4.3.  

  
B4.4.  

  
B4.5.  

  
B4.6.  

  
  

B4.7.  

PLEB4.3.  

  
PLEB4.4.  

  
PLEB4.5.  

  
PLEB4.6. Fai  

  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural    

a)  
  

c)  
  

d)  

▪ Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: Audición das 

palabras do recadro SAY IT! identificando a pronunciación das palabras 

subliñadas. Segunda audición e reprodución para practicar a 

pronunciación e diferenciación dos sons: /k/ e /s/ coa letra c.  

  
▪ Patróns gráficos e convencións ortográficas: Utilizar estratexias  

B5.1.  

  
B5.2.  

  
B5.3.  

PLEB5.1  

  
PLEB5.2.  

  
PLEB5.3.  

CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  
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i)  
  

o)  

  
▪  

  
▪  

  
▪  

  
▪  

básicas de uso da lingua: Learn it! Transitive and intransitive: My back 

hurts/ I hurt my back; Usar e aprender reglas básicas de ortografía e 

puntuación.  

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:un vídeo sobre coches 

autómatas: Robot car; audicións sobre o corpo humano, medio natural 

no futuro e feiras de proxectos científicos; un vídeo sobre unha 

adolescente inventora: A teenage inventor; unha descrición sobre 

síntomas de enfermidade: Practical English: talking about aches and 

pains; terceiro episodio do vídeo Kit’s travels; un artículo sobre a vida 

dos seres humanos no futuro (Future humans); un artículo sobre unha 

competición nunha feira de ciencias (Science fair projects); unha 

reportaxe sobre solucións para o medio natural no futuro e 

comprensión detallada da información contida nel (Help us save our 

planet!); recoñecer e aprender formas básicas de relación social na 

lingua estranxeira; mostrar unha actitude receptiva cara ás persoas 

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

Funcións comunicativas: descrición de partes do corpo, tecidos e 

órganos; descrición de aspectos da vida no futuro en determinadas 

circunstancias (your turn: conditional sentences about the future); 

elaboración de preguntas e respostas sobre a vida no futuro (Your turn: 

questions about the future); lectura e comprensión dun artículo sobre 

unha feira da ciencia: Science Fair projects; intercambios 

comunicativos para pedir e dar información sobre síntomas de 

enfermidade ou dor; audición dun ditado; lectura de textos sobre a 

saúde no futuro; elaboración dun boletín da clase en grupo (Group 

project: class newsletter).  

Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a:Vocabulario 
relacionado con partes do corpo. The environment. Illness..Learn it! 
Transitive and intransitive . Functional language:Talking about aches 
and pains; Nurse/doctor. Patient.  

Estruturas sintáctico-discursivas:Look at language: linkers of addition: 
also, too, as well; Entender e aplicar correctamente  

B5.4.  

  
B5.5.  

  
B5.6.  

  
B5.7.  

  
B5.8. .  

PLEB5.4.  

  
PLEB5.5.  

  
PLEB5.6.  

  
PLEB5.7.  

  
PLEB5.8.  

CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  
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  aspectos gramaticais: Will/won’t First conditional (if… / unless…). Usar 
e aprender reglas básicas de ortografía e puntuación. Utilizar 
estratexias de repaso, reflexión do aprendido e auto-eval.  

      

  

  

   

Unit 4 – Making it happen  
  

  

  

  
OBXECTIVOS  

  
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAXE  

COMPETENCIAS  

Bloque 1. Comprensión de textos orais     

a)  
  

c)  
  

d)  
  

i)  

▪ Estratexias de comprensión: compleción da tarefa no iPack como 
complemento para a audición (Vocabulary practice); identificación  do 
tipo de información contida nas audicións sobre: fotografías, un 
artículo sobre un billete de lotería premiado, unha entrevista cun 
participante dunha carreira de obstáculos; audición dun artículo sobre 
tradicións antigas das Illas Salomón; audición de conversacións sobre 
a compra de obxectos nunha tenda, a elección dunha tenda para 
comprar un regalo de aniversario e a información intercambiada para 
pagar unha compra; diálogo sobre a compra dun teléfono, un perfume 
e a súa devolución; inferencia na comprensión das indicacións do 
profesor e das instrucións para levar a cabo astarefas.  

B1.1.  

  
B1.2.  

  
B1.3.  

  
B1.4.  

  
B1.5.  

 PLEB1.1..  

  
PLEB1.2.  

  
PLEB1.3.  

  
PLEB1.4.  

  
PLEB1.5  

CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

    
B1.6.  

  

   
PLEB1.6.  

  
PLEB1.7.  

  
CL CD AA CEC  
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Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción    

a) ▪  Estratexias de produción: compleción da tarefa no iPack como  
complemento para a práctica do vocabulario da unidade (Vocabulary c) practice); 
participación en conversaciones nas que se intercambia  información expresando a opinión 

realizando preguntas e 
d) 

respostas sobre as etapas da vida, os logros persoal e 

acadados por persoaxes  famosas e a motivación creada polo éxito en persoas con talentos 
i) 

especiais; práctica de preguntas e respostas sobre habilidades no presente  e 

 no  pasado,  comparándoas  coas  doutros 
compañeiros/membros da súa familia e utilizando as expresións propostas 

e incorporando as súas propias variables. Intercambio comunicativo  de  preguntas 
 e  respostas  cos  compañeiros, compartindo información 
sobre os programas Talent Show. Apoio na información  proporcionada 

 como  Functional  language  para desenvolverse 
nos intercambios comunicativos. Uso da linguaxe corporal para facerse 
entender..  

B2.1.  

  
B2.2.  

PLEB2.1.  

  
PLEB2.2  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

B2.3.  
  

B2.4.  

  
B2.5.  

  
B2.6.  

  
B2.7.  

PLEB2.3.  
  

PLEB2.4  

  
PLEB2.5.  

  
PLEB2.6.  

  
PLEB2.7.  

CL CD AA CEC  
  

CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos    

a)  
  

c)  
  

d)  
  

e)  
  

i)  

▪ Estratexias de comprensión: compleción da tarefa no iPack como 
preparación para a lectura de textos (Reading preparation); 
comprender textos diversos e sinxelos: información contida nunha 
páxina web (Nothing is impossible). Identificación da idea principal  do 
artículoBritain’s got talent; comprensión da información detallada 
nunha reseña sobre aplicacións de xogos (Game apps review).  

B3.1.  

  
B3.2.  

  
B3.3.  

  
B3.4.  

PLEB3.1.  

  
PLEB3.2..  

  
PLEB3.3.  

  
PLEB3.4  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

    
B3.5.  

  
PLEB3.5..  

  
CL CD AA CEC  

 

    B3.6.  PLEB3.6.  CL CD AA CEC  
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Bloque 4: Produción de textos escritos    

a)  
  

c)  
  

d)  
  

i)  

▪ Estratexias de produción:compleción da tarefa no iPack como preparación 

para a actividade escrita (Writing preparation); redacción de notas 

como paso previo para a redacción dunha carta de invitación a un 

evento (Writing recommendations); lectura e seguemento das pautas 

para a redacción do texto proposto: unha carta de invitación a un 

evento (Writing plan). Producir textos escritos con finalidades variadas 

sobre distintos temas utilizando estratexias e recursos adecuados de 

cohesión e coherencia: elaboración de preguntas e respuestas sobre: 

a forma de gastar o diñeiro gañado nun premio (Your turn: imagine you 

win 500 Euros); a descrición das actividades que outro alumno 

realizará durante a fin de semana (Your turn: predictions about next 

weekend for another student), elaboración dun diálogo nunha tenda a 

partir dun modelo.  
Elaboración dunha carta de invitación a un evento (Writing task: Write 
a letter of invitation).  

B4.1.  PLEB4.1.  CL CD AA CEC  

B4.2.  
  

B4.3.  

  
B4.4.  

  
B4.5.  

  
B4.6.  

  
  

B4.7.  

PLEB4.2  
  

PLEB4.3.  

  
PLEB4.4.  

  
PLEB4.5.  

  
PLEB4.6.  

  

CL CD AA CEC  
  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural    

a)  
  

c)  
  

d)  
  

i)  

▪ Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: Audición das 

palabras do recadroSAY IT! identificando a pronunciación das palabras 

indicadas. Segunda audición e reprodución para practicar a 

pronunciación e diferenciación das diferentes combinacións de 

palabras (Linking): Do you like them?, What do you think of it?, How do 

you feel about that?.  

  
▪ Patróns gráficos e convencións ortográficas:Utilizar estratexias 

básicas de uso da lingua: Learn it! confusing words:spend; Usar e  

B5.1.  

  
B5.2  

  
B5.3.  

  
B5.4  

PLEB5.1.  

  
PLEB5.2.  

  
PLEB5.3.  

  
PLEB5.4.  

CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  
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o)    
▪  

  
▪  

  
▪  

  
▪  

aprender reglas básicas de ortografía e puntuación.  

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: un vídeo sobre traballos a 

tempo parcial: Part time jobs; audicións sobre atopar un billete de 

lotería, unha carreira de obstáculos e antigas tradicións dunha illa no 

Pacífico; unha variedade de interaccións relacionadas coa compra de 

obxetos en tendas; un vídeo cultural: Harris Tweed; conversacións 

sobre compras e formas de pago: Practical English: paying for 

something in a shop; cuarto episodio do vídeo Kit’s travels; 

conversacións para expresar a súa opinión persoal sobre os programas 

Talent show. Un texto cultural: Britain’s got talent e un vídeo cultural: 

Vinspired; unha páxina web sobre logros acadados por distintas 

persoas (Nothing is impossible), un artículo sobre un concurso de 

talentos (Britain’s got talent); unha carta na que se fai unha reseña 

sobre aplicacións de xogos e comprensión detallada da información 

contida nel (Game apps review); Focus on History: the Middle Ages.  

Funcións comunicativas:descrición de fotografías relacionadas con 

traballos para adolescentes e formas de gañar diñeiro, etapas nunha 

carreira de obstáculos, tradicións relacionadas co diñeiro nunha illa do 

Pacífico, formas de pagar nunha tenda. Narración de acontecementos 

futuros, casos hipotéticos e actividades habituais; petición e 

ofrecemento de información, opinións e puntos de vista; preguntas e 

respostas sobre os artículos A lucky find e An old tradition in the 

Solomon Islands. Elaboración dunha carta de invitación a un evento 

(Writing task: Write a letter of invitation).  

Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a:Life stages.  Verb 
phrases. Talent shows. Learn it!Confusing words: spend money/ 
spend time. Functional language: Expressing opinions.  

Estruturas sintáctico-discursivas:Look at language: adverbs of 
manner: allow somebody to / be allowed to; adverbs of degree; 
Entender e aplicar correctamente aspectos gramaticais: Can / can’t, 
could/ couldn’t/ Comparison of adverbs. Usar e aprender reglas 
básicas de ortografía e puntuación. Utilizar estratexias de repaso,  

B5.5.  

  
B5.6.  

  
B5.7.  

  
B5.8.  

PLEB5.5.  

  
PLEB5.6.  

  
PLEB5.7.  

  
PLEB5.8.  

CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  reflexión do aprendido e auto-evaluación.        
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Unit 5 – Young and old  
  

  

  

  
OBXECTIVOS  

  
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAXE  

COMPETENCIAS  

Bloque 1. Comprensión de textos orais     

a)  
  

c)  
  

d)  

  
i)  

▪ Estratexias de comprensión: compleción da tarefa no iPack como 
complemento para a audición (Vocabulary practice); fotografías de 
persoas en diferentes etapas das súas vidas e os logros realizados por 
persoas famosas; audición da información contida nunha páxina web 
sobre logros persoais; audición dun cuestionario sobre diferentes 
actividades e situacións que fan felices ós adolescentes; audición dun 
artículo sobre o programa de televisión Britain’s got talent; audición 
das diferentes partes dun concurso de talentos; audición dun diálogo 
sobre as actuacións realizadas nun concurso de talentos; inferencia na 
comprensión das indicacións do profesor e das instrucións para levar 
a cabo as tarefas.  

B1.1.  

  
B1.2.  

  
B1.3  

  
B1.4.  

  
B1.5.  

 PLEB1.1.  

  
PLEB1.2..  

  
PLEB1.3.  

  
PLEB1.4.  

  
PLEB1.5  

CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

    
B1.6.  

  

   
PLEB1.6.  

  
PLEB1.7.  

  
CL CD AA CEC  

  

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción   
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a)  
  

c)  
  

d)  
  

i)  

▪ Estratexias de produción: compleción da tarefa no iPack como 
complemento para a práctica do vocabulario da unidade (Vocabulary 
practice); participación en conversaciones nas que se intercambia 
información expresando a opinión persoal e realizando preguntas e 
respostas sobre actividades para gañar diñeiro e formas de aforrar; 
descrición das actividades que o alumno realizaría no caso de gañar un 
premio de 500 euros. Práctica de preguntas e respostas sobre as 
actividades da próxima fin de semana para outro alumno, utilizando as 
expresións propostas e incorporando as súas propias variables. 
Intercambio comunicativo de preguntas e respostas  cos compañeiros, 
compartindo información sobre tradicións  familiares en aniversarios, 
vodas, regalos e diñeiro. Práctica dun diálogo sobre a compra dun 
teléfono e un perfume. Apoio na información proporcionada como 
Functional language para desenvolverse nos intercambios 
comunicativos. Uso da linguaxe corporal para facerse entender.  

B2.1.  

  
B2.2.  

  
B2.3.  

  
B2.4.  

  
B2.5.  

  
B2.6..  

  
B2.7.  

PLEB2.1.  

  
PLEB2.2  

  
PLEB2.3.  

  
PLEB2.4.  

  
PLEB2.5.  

  
PLEB2.6.  

  
PLEB2.7.  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

a)  
  

c)  
  

d)  
  

e)  
  

i)  

▪ Estratexias de comprensión: compleción da tarefa no iPack como 
preparación para a lectura de textos (Reading preparation); 
comprender textos diversos e sinxelos: un artículo (A big surprise: a 
lucky find). Identificación da idea principal do artículo An old  tradition 
in the Solomon Islands; comprensión da información detallada nunha 
carta de invitación formal sobre unha exposición de arte (A formal 
letter of invitation).  

B3.1.  

  
B3.2..  

  
B3.3.  

  
B3.4.  

PLEB3.1  

  
PLEB3.2.  

  
PLEB3.3.  

  
PLEB3.4  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

    
B3.5.  

  
PLEB3.5.  

  
CL CD AA CEC  

    
B3.6.  

  
PLEB3.6.  

  
CL CD AA CEC  
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Bloque 4: Produción de textos escritos    

a)  
  

c)  
  

d)  

  
i)  

▪ Estratexias de produción: compleción da tarefa no iPack como 

preparación para a actividade escrita (Writing preparation); redacción 

de notas como paso previo para a redacción dunha carta de invitación 

a un evento (Writing recommendations); lectura e seguemento das 

pautas para a redacción do texto proposto: unha carta de invitación a 

un evento (Writing plan). Producir textos escritos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estratexias erecursos 

adecuados de cohesión e coherencia: elaboración de preguntas e 

respostas sobre: a forma de gastar o diñeiro gañado nun premio (Your 

turn: imagine you win 500 Euros); a descrición das actividades que 

outro alumno realizará durante a fin de semana (Your turn: predictions 

about next weekend for another student), elaboración dun diálogo 

nunha tenda a partir dun modelo.  
Elaboración dunha carta de invitación a un evento (Writing task: Write 
a letter of invitation).  

B4.1.  

  
B4.2.  

  
B4.3.  

  
B4.4.  

  
B4.5.  

  
B4.6.  

  
  

B4.7.  

PLEB4.1.  

  
PLEB4.2  

  
PLEB4.3.  

  
PLEB4.4.  

  
PLEB4.5  

  
PLEB4.6.  

  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural    

a)  
  

c)  
  

d)  
  

i)  
  

o)  

▪ Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: Audición das 

palabras do recadroSAY IT! identificando a pronunciación das palabras 

indicadas. Segunda audición e reproducción para practicar a 

pronunciación e diferenciación das diferentes sílabas nas palabras: 

Computer, department, present, receipt, refund, return.  

  
▪ Patróns gráficos e convencións ortográficas: Utilizar estratexias 

básicas de uso da lingua: Learn it! Future time expressions: Usar e 

aprender reglas básicas de ortografía e puntuación.  

  
▪ Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:un vídeo sobre unha  

B5.1.  

  
B5.2.  

  
B5.3.  

  
B5.4.  

  
B5.5.  

PLEB5.1.  

  
PLEB5.2..  

  
PLEB5.3.  

  
PLEB5.4.  

  
PLEB5.5.  

CLA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  
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▪  

  
▪  

  
▪  

rapaza voluntaria: Eliza Rebeiro; audicións sobre unha páxina web con 

logros acadados por distintas persoas; un cuestionario sobre aquilo 

que fai felices ós xoves e o concurso de talentos Britain’s got talent; 

interaccións relacionadas coas diferentes partes dun concurso de 

talentos e a opinión persoal sobre cada unha das actuacións; un vídeo 

cultural: Vinspired; un artículo sobre un premio dun billete de lotería 

(A lucky find); unha carta na que se fai unha invitación formal. 

Coñecemento de acontecementos culturais diversos An old tradition 

in the Salomon Islands; focus on History: the Middle Ages; Culture 

video: Harris Tweed  

Funcións comunicativas:descrición de fotografías relacionadas con 

diferentes etapas da vida, personaxes famosos e logros acadados, 

persoas que inspiran e motivan ós demáis co éxito acadado nas súas 

vidas; descrición de tradicións familiares, preferencias e costumes 

relacionadas co tema das lecturas; intercambios de preguntas e 

respostas sobre plans para a fin de semana e tradicións familiares; 

diálogos sobre a compra de varios obxectos e a forma de pago; 

elaboración dunha carta de invitación a un evento (Writing task: Write 

a letter of invitation).  

Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a:Money. Verbs 
and prepositions of movement. Weddings.. Learn it!Confusing words: 
earn, win. Functional language: Paying for something in a shop.  

Estruturas sintáctico-discursivas:Future time expressions (tomorrow, 
soon, later, at six o´clock, then, next Friday); Look at language: 
because of and due to; Entender e aplicar correctamente aspectos 
gramaticais: Be going to para plans de futuro e intencións; Be going to 
e will para realizar predicións. Usar e aprender reglas básicas de 
ortografía e puntuación. Utilizar estratexias de repaso, reflexión do 
aprendido e auto-evaluación: Review eCumulative review.  

B5.6.  

  
B5.7.  

  
B5.8.  

PLEB5.6.  

  
PLEB5.7.  

  
PLEB5.8.  

CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  

  

Unit 6 – Work and play  
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OBXECTIVOS  

  
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAXE  

COMPETENCIAS  

Bloque 1. Comprensión de textos orais     

a)  
  

c)  
  

d)  
  

i)  

▪ Estratexias de comprensión: compleción da tarefa no iPack como 
complemento para a audición (Vocabulary practice); traballos e os 
tipos de traballo que o alumno preferiría facer no futuro; audición dun 
artículo sobre un rapaz que tivo 52 traballos diferentes ó longo dun 
ano (My ideal job: 52 jobs in a year: that’s a job a week!); audición dun 
programa de viaxes (the travel show); audición dun artículo sobre 
cazadores de serpes (culture: the snake catchers); audición dunha 
entrevista para un traballo nun festival (practical english: talking about 
work experience); audición dun diálogo sobre unha entrevista de 
traballo para un festival; audición dun ditado; inferencia na 
comprensión das indicacións do profesor e das instrucións para levar 
a cabo as tarefas.  

B1.1.  

  
B1.2.  

  
B1.3.  

  
B1.4.  

  
B1.5..  

  

 PLEB1.1.  

  
PLEB1.2.  

  
PLEB1.3.  

  
PLEB1.4.  

  
PLEB1.5  

  

CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
  B1.6.   PLEB1.6.  CL CD AA CEC  

       PLEB1.7.    

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción     

a)  ▪  Estratexias de produción:compleción da tarefa no iPack como  B2.1.   PLEB2.1.  CL CD AA CEC  
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c)  
  

d)  
  

i)  

complemento para a práctica do vocabulario da unidade (Vocabulary 
practice); participación en conversaciones nas que se intercambia 
información expresando a opinión persoal e realizando preguntas e 
respostas sobre traballos, experiencias pasadas relacionadas co 
traballo, vacacións e recordos relacionados cunhas vcacións pasadas; 
práctica de preguntas e respostas sobre preferencias na elección dun 
traballo, comparándoas coas doutros compañeiros e utilizando as 
expresións propostas e incorporando as súas propias variables. Apoio 
na información proporcionada como Functional language para 
desenvolverse nos intercambios comunicativos. Uso da linguaxe 
corporal para facerse entender.  

B2.2..  

  
B2.3.  

  
B2.4.  

  
B2.5.  

  
B2.6.  

PLEB2.2  

  
PLEB2.3.  

  
PLEB2.4.  

  
PLEB2.5.  

  
PLEB2.6.  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

    
B2.7.  

  
PLEB2.7.  

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos    

a)  
  

c)  
  

d)  
  

e)  
  

i)  

▪ Estratexias de comprensión: compleción da tarefa no iPack como 
preparación para a lectura de textos (Reading preparation); 
comprender textos diversos e sinxelos: información contida nun 
artículo (52 jobs in a year: that’s a job a week!). Identificación da  idea 
principal do artículoThe snake catchers; comprensión da información 
detallada dunha postal (Writing a postcard).  

B3.1.  

  
B3.2.  

  
B3.3.  

  
B3.4.  

PLEB3.1.  

  
PLEB3.2.  

  
PLEB3.3.  

  
PLEB3.4  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

    
B3.5.  

  
PLEB3.5  

  
CL CD AA CEC  

B3.6.  PLEB3.6.  CL CD AA CEC  

Bloque 4: Produción de textos escritos    

a)   ▪  Estratexias de produción:compleción da tarefa no iPack como  B4.1.  PLEB4.1.  CL CD AA CEC  
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c)  
  

d)  
  

i)  

preparación para a actividade escrita (Writing preparation); redacción 
de notas como paso previo para a redacción dunha carta postal 
(Writing recommendations) e un proxecto para a clase (Group project: 
Infographics); lectura e seguemento das pautas para a redacción dos 
textos propostos (Writing plan). Producir textos escritos con 
finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estratexias 
erecursos adecuados de cohesión e coherencia: elaboración de 
preguntas e respostas sobre: experiencias relacionadas co traballo 
(Your turn: Write questions); a descrición das experiencias máis 
destacadas nunhas vacacións e a expresión da preferencia sobre unha 
variedade de traballos (Your turn: write sentences), elaboración dun 
diálogo sobre unha oferta de traballo a partir dun modelo. Elaboración 
dunha carta postal (Writing task: Writing a postcard). Elaboración dun 
proxecto en grupo para presentar ó resto da clase (Group project: 
Infographics).  

B4.2.  

  
B4.3.  

  
B4.4.  

  
B4.5.  

  
B4.6.  

  
  

  
B4.7.  

PLEB4.2  

  
PLEB4.3.  

  
PLEB4.4.  

  
PLEB4.5  

  
PLEB4.6.  

  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural  

a)  
  

c)  
  

d)  
  

i)  
  

o)  

▪ Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: Audición das 

palabras do recadroSAY IT! identificando a pronunciación das palabras 

indicadas. Segunda audición e reproducción para practicar a 

pronunciación e diferenciación do son /ʌ/ nas diferentes palabras:  
come, consultant, fun, just, love, money, much, sculptor.  

  
▪ Patróns gráficos e convencións ortográficas: Utilizar estratexias 

básicas de uso da lingua: Learn it! confusing words: been / gone. Usar 

e aprender reglas básicas de ortografía e puntuación.  

  
▪ Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:un vídeo sobre un florista 

en Nova York: a New York florist; audicións sobre un mozo que tivo un 
grande número de traballos, programas de radio sobre viaxes, un  

B5.1.  

  
B5.2.  

  
B5.3.  

  
B5.4.  

  
B5.5.  

  
B5.6.  

PLEB5.1  

  
PLEB5.2.  

  
PLEB5.3.  

  
PLEB5.4.  

  
PLEB5.5.  

  
PLEB5.6.  

CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

 



  

 IES MACÍAS O NAMORADO.PADRÓN  DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE INGLÉS  CURSO 2022-2023  

  61  

  

  
▪  

  
▪  

  
▪  

vídeo cultural: A New York bike messenger; listado de vocabulario e 

comprensión da información contida en conversacións sobre traballos, 

entrevistas e viaxes: Practical English: talking about work experience; 

sexto episodio de Kit’s travels; texto cultural: The snake catchers, e un 

vídeo cultural: A New York bike messenger; un artículo sobre os 

distintos tipos de traballo dun rapaz (52 jobs in a year: that’s a job a 

week!); un anuncio no que se ofrece unha variedade de traballos nun 

festival (Practical English: talking about work experience); unha carta 

postal (Writing a postcard): Focus on Biology: immunity.  

Funcións comunicativas:descrición de fotografías relacionadas cunha 

variedade de traballos, diferentes actividades durante o tempo libre, 

traballos perigosos, diferentes eventos nun festival. Descrición dos 

intereses persoais e comparación cos intereses do resto da familia; 

descrición das vacacións persoais; audición dun ditado; audición dun 

diálogo sobre as diferentes actuacións no festival Free Festival; 

presentación ós compañeiros de clase dun proxecto: Group project: 

Infographics; produción de textos escritos con finalidades variadas 

sobre distintos temas utilizando estratexias e recursos adecuados de 

cohesión e coherencia. Elaboración dunha carta postal (Writing task:  
write a postcard).  

Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a:Jobs.Holidays. . 
A dangerous job. Functional language: Talking about work 
experience.  

Estruturas sintáctico-discursivas:Learn it!: been and gone; Look at 
language: collective nouns; Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: Present perfect, Present perfect con ever ynever.  

B5.7..  

  
B5.8.  

PLEB5.7.  

  
PLEB5.8.  

CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  

  

Unit 7 – In the wild  
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OBXECTIVOS  

  
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAXE  

COMPETENCIAS  

Bloque 1. Comprensión de textos orais      

a)  
  

c)  
  

d)  
  

i)  

▪ Estratexias de comprensión: compleción da tarefa no iPack como 
complemento para a audición (Vocabulary practice); identificación do 
tipo de información contida nas audicións sobre: natureza salvaxe, 
animais en liberdade e o seu comportamento; audición do contido 
dunha páxina web sobre recomendacións de seguridade na natureza 
(Keep safe in the wild); audición dun podcast sobre os recorridos de 
adolescentes para chegar ó colexio (getting to school: extreme 
journeys); audición dun artículo sobre un animal e unha planta de 
Nova Zelanda (Culture: the kiwi /Cabbage Tree); audición do contido 
dunha páxina web sobre o deporte de tiro con arco (Practical English: 
talking about work experience); audición dun diálogo sobre as normas 
para facer rafting; audición dun ditado; inferencia na comprensión das 
indicacións do profesor e das instrucións para levar a cabo as tarefas.  

B1.1.  

  
  

B1.2.  

  
B1.3.  

  
B1.4..  

 PLEB1.1.  

  
  

PLEB1.2.  

  
PLEB1.3.  

  
PLEB1.4.  

CL CD AA CEC  

  
  

CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

B1.5.  

  

 PLEB1.5  

  

CL AA CEC  

  

  B1.6..  

  

 PLEB1.6.  

  
PLEB1.7.  

CL CD AA CEC  

  

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción      

a)  ▪  Estratexias de produción: compleción da tarefa no iPack como  B2.1.   PLEB2.1.  CL CD AA CEC  
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c)  
  

d)  
  

i)  

complemento para a práctica do vocabulario da unidade (Vocabulary 
practice); participación en conversaciones nas que se intercambia 
información expresando a opinión persoal e realizando preguntas e 
respostas sobra animais salvaxes, deportes de aventura e actividades 
ó aire libre; práctica de preguntas e respostas sobre obstáculos 
naturais para chegar ó colexio, actividades de tempo libre durante o 
curso escolar e vacacións, símbolos do seu país e rexión, 
comparándoas coas doutros compañeiros utilizando as expresións 
propostas e incorporando as súas propias variables. Práctica dun 
diálogo sobre as normas para practicar deportes de aventura. Apoio 
na información proporcionada como Functional language para 
desenvolverse nos intercambios comunicativos. Uso da linguaxe 
corporal para facerse entender.  

B2.2.  

  
B2.3..  

  
B2.4.  

  
B2.5.  

  
B2.6.  

  
B2.7.  

PLEB2.2  

  
PLEB2.3.  

  
PLEB2.4.  

  
PLEB2.5.  

  
PLEB2.6.  

  
PLEB2.7.  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos     

a)  
  

c)  
  

d)  
  

e)  
  

i)  

▪ Estratexias de comprensión: compleción da tarefa no iPack como 
preparación para a lectura de textos (Reading preparation); 
comprender textos diversos e sinxelos: información contida nunha 
páxina web (Keep safe in the wild). Identificación da idea principal do 
artículoNew Zealand; comprensión da información detallada nun  foro 
(Focus on Biology: food chais and ecosystems).  

B3.1.  

  
B3.2.  

PLEB3.1.  

  
PLEB3.2.  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

B3.3.  

  
B3.4.  

PLEB3.3.  

  
PLEB3.4  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

    
B3.5.  

  
PLEB3.5.  

  
CL CD AA CEC  

    
B3.6.  

  
PLEB3.6.  

  
CL CD AA CEC  

Bloque 4: Produción de textos escritos  
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a)  
  

c)  
  

d)  
  

i)  

▪ Estratexias de produción: compleción da tarefa no iPack como 
preparación para a actividade escrita (Writing preparation); redacción 
de notas como paso previo para a redacción dun texto dando consello 
nun foro (Writing recommendations); lectura e seguemento das 
pautas para a redacción dos textos propostos (Writing plan). Producir 
textos escritos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estratexias erecursos adecuados de cohesión e coherencia: 
elaboración de preguntas e respostas sobre: actividades de tempo 
libre (Your turn: Write three sentences); a descripción dun símbolo 
nacional escollido polo alumno (Your turn: national symbol), 
elaboración dun diálogo sobre as normas para realizar un deporte de 
aventura a partir dun modelo. Elaboración dun texto dando consello 
nun foro (Writing task: Writing advice on a forum).  

B4.1.  

  
B4.2.  

  
B4.3.  

  
B4.4.  

  
B4.5.  

  
B4.6.  

  
B4.7.  

PLEB4.1.  

  
PLEB4.2  

  
PLEB4.3.  

  
PLEB4.4.  

  
PLEB4.5.  

  
PLEB4.6.  

  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural  

a)  
  

c)  
  

d)  
  

i)  

  
o)  

▪ Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: Audición das 

palabras do recadroSAY IT! identificando a pronunciación das palabras 

indicadas. Segunda audición e reprodución para practicar a 

entonación nas diferentes frases: Have you tried diving before?; Can I 

wear my own shoes?; Why do you have to wear special clothes?; What 

are the rules?.  

  
▪ Patróns gráficos e convencións ortográficas:Utilizar estratexias 

básicas de uso da lingua: Learn it!: False friends: argue, have an 

argument, discuss; Usar e aprender reglas básicas de ortografía e 

puntuación.  

  
▪ Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: un vídeo sobre animais en 

liberdade: Animals in the wild; audición dun texto sobre a cade 
alimenticia: Focus on Biology: food chains and ecosystems. Un vídeo 
cultural: the Making of the Grand Canyon; listado de vocabulario e  

B5.1.  

  
B5.2.  

  
B5.3.  

  
B5.4.  

  
B5.5.  

  
B5.6.  

  
B5.7.  

PLEB5.1  

  
PLEB5.2.  

  
PLEB5.3.  

  
PLEB5.4.  

  
PLEB5.5.  

  
PLEB5.6.  

  
PLEB5.7.  

CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL AA CEC  
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▪  

  
▪  

  
▪  

comprensión da información contida en conversacións sobre deportes 

ó aire libre; Practical English: talking about a new sport; séptimo 

episodio do vídeo Kit’s travel; un texto: New Zealand; unha páxina web 

sobre hábitats de animais salvaxes e os consellos para visitar eses 

lugares (Keep safe in the wold); un artículo sobre animais e plantas de 

Nova Zelanda (Culture: New Zealand); opinións nun foro (Writing 

advice on a forum)  

Funcións comunicativas:descrición de fotografías relacionadas con 

animais salvaxes, hábitats, deportes ó aire libre e de aventura, 

diferentes obstáculos naturais para chegar ó colexio, animais e plantas 

de Nova Zelanda, a cadena alimenticia de diferentes animais. 

Narración de actividades realizadas durante o curso escolar e 

comparación coas actividades das vacacións; descrición de símbolos 

da rexión ou país de procedencia do alumno; petición e ofrecemento 

de información, opinións e puntos de vista; audición dun ditado; 

audición dun diálogo no que se pide e da información e opinión  sobre 

as normas para practicar un determinado deporte ó aire libre; 

elaboración dun texto no que se da un consello nun foro (Writing taks: 

writing advice on a forum).  

Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a:Wild nature; 
Adjectives; Habitat; Audición de un dictado; Un diálogo expresando 
normas y reglas; Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn 
it!: False friends: argue, have an argument, discuss; Look at language: 
relative pronoun who; Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales:Verbos modales: should / shouldn’t, must / mustn’t ; 
Have (got) + infinitive. Functional language: Talking about work 
experience.  

Estruturas sintáctico-discursivas: Look at language: relative pronoun 
who; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:Verbos 
modales: should / shouldn’t, must / mustn’t; Have (got) + infinitive.  

B5.8.  PLEB5.8.  CL  CD  AA CEC  
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Unit 8 – Home comfort  
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OBXECTIVOS  

  
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAXE  

COMPETENCIAS  

Bloque 1. Comprensión de textos orais     

a)  
  

c)  
  

d)  
  

i)  

▪ Estratexias de comprensión: compleción da tarefa no iPack como 
complemento para a audición (Vocabulary practice); identificación do 
tipo de información contida nas audicións sobre: obxectos da vida 
diaria, formas de vida e costumes, programas de televisión; audición 
do contido dunha páxina web sobre costumes e  actividades habituais 
de persoas pertencentes a diferentes culturas (I love my 
neighbourhood!); audición de conversacións sobre diferentes 
actividades e plans (making promises and polite requests); audición 
dun diálogo sobre plans e peticións (Practical English: making 
compromises and polite requests); audición dun diálogo sobre a 
petición de permiso para ver un programa de televisión; audición dun 
ditado; inferencia na comprensión das indicacións do profesor e das 
instrucións para levar a cabo as tarefas.  

B1.1.  

  
B1.2.  

  
  

B1.3.  

  
B1.4.  

  
B1.5.  

 PLEB1.1..  

  
PLEB1.2.  

  
  

PLEB1.3  

  
PLEB1.4.  

  
PLEB1.5  

CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
  

CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

    
B1.6.  

  

   
PLEB1.6.  

  
PLEB1.7.  

  
CL CD AA CEC  

  

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción     

a)  ▪  Estratexias de produción: compleción da tarefa no iPack como  B2.1.   PLEB2.1.  CL CD AA CEC  
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c)  
  

d)  
  

i)  

complemento para a práctica do vocabulario da unidade (Vocabulary 
practice); participación en conversaciones nas que se intercambia 
información expresando a opinión persoal e realizando preguntas e 
respostas sobre obxectos da vida diaria, formas de vida, hábitos e 
costumes, programas de televisión e actividades diarias en barrios de 
diferentes cidades do mundo; práctica de preguntas e respostas sobre 
preferencias e actividades no futuro, hábitos na Internet e programas 
de televisión preferidos, comparándoas coas doutros compañeiros, 
utilizando as expresións propostas e incorporando as súas propias 
variables. Práctica dun diálogo sobre o préstamo dun obxecto e a 
negociación dun compromiso. Apoio na información proporcionada 
como Functional language para desenvolverse nos intercambios 
comunicativos. Uso da linguaxe corporal para facerse entender..  

B2.2.  

  
B2.3.  

  
B2.4.  

  
B2.5.  

  
B2.6.  

  
B2.7.  

PLEB2.2  

  
PLEB2.3.  

  
PLEB2.4.  

  
PLEB2.5.  

  
PLEB2.6.  

  
PLEB2.7.  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos    

a)  

  
c)  

  
d)  

  
e)  

  
i)  

▪ Estratexias de comprensión:compleción da tarefa no iPack como 
preparación para a lectura de textos (Reading preparation); 
comprender textos diversos e sinxelos: información contida nun 
artículo (What can’t you live without?). Identificación da idea principal 
do artículo I love my neighbourhood; lectura e comprensión dun texto 
sobre centros urbanos (Focus on Geography: urban centres).  

B3.1.  
  

B3.2.  

  
B3.3.  

  
B3.4.  

PLEB3.1.  
  

PLEB3.2.  

  
PLEB3.3.  

  
PLEB3.4.  

CL CD AA CEC  
  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

    
B3.5.  

  
PLEB3.5.).  

  
CL CD AA CEC  

    
B3.6.  

  
PLEB3.6.  

  
CL CD AA CEC  

Bloque 4: Produción de textos escritos  
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a)  
  

c)  
  

d)  
  

i)  

▪ Estratexias de produción: compleción da tarefa no iPack como 
preparación para a actividade escrita (Writing preparation); redacción 
de notas como paso previo para a redacción dun informe dunha 
enquisa (Writing recommendations); lectura e seguemento das pautas 
para a redacción dos textos propostos (Writing plan). Producir textos 
escritos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 
estratexias erecursos adecuados de cohesión e coherencia: 
elaboración de preguntas e respostas sobre: actividades de tempo 
libre (Your turn: Complete the sentences); a descrición de hábitos 
relacionados coa Internet e programas de televisión (Your turn: TV and 
internet habits), elaboración dun diálogo sobre o préstamo de 
obxectos e o acordo dun compromiso. Elaboración dun informe sobre 
as comodidades do fogar (Writing a report: home comforts).  

B4.1.  

  
B4.2.  

  
B4.3.  

  
B4.4.  

  
B4.5.  

  
B4.6.  

  
B4.7.  

PLEB4.1.  

  
PLEB4.2  

  
PLEB4.3.  

  
PLEB4.4.  

  
PLEB4.5  

  
PLEB4.6.  

  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural  

a)  
  

c)  
  

d)  
  

i)  

  
o)  

▪ Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: Audición das 

palabras do recadroSAY IT! identificando a pronunciación das palabras 

indicadas. Segunda audición e reprodución para practicar as palabras 

indicadas: Syllables and stress: computer, conditioner, email, 

homework, newspaper, programme, tablet, video.  

  
▪ Patróns gráficos e convencións ortográficas: Utilizar estratexias 

básicas de uso da lingua: Learn it!: False friends: parents/relatives; 

Usar e aprender reglas básicas de ortografía e puntuación.  

  
▪ Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: un vídeo sobre obxectos 

da vida diaria: 19th century possessions; audición dun texto sobre a 
vida en distintas cidades do planeta: Focus on Geography: urban 
centres. Un vídeo cultural: Rural Wales; listado de vocabulario e 
comprensión da información contida en conversacións sobre peticións 
e promesas: Practical English: making compromises and  

B5.1.  

  
B5.2.  

  
B5.3.  

  
B5.4  

  
B5.5.  

  
B5.6.  

  
B5.7.  

PLEB5.1.  

  
PLEB5.2.  

  
PLEB5.3  

  
PLEB5.4.  

  
PLEB5.5..  

  
PLEB5.6.  

  
PLEB5.7.  

CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL AA CEC  
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▪  

  
▪  

  
▪  

polite requests; octavo episodio de Kit’s travels; un artículo sobre 

costumes, formas de vida e hábitos de varias persoas (What can’t you 

live without?); unha páxina web sobre a variedade de comunidades en 

diferentes lugaes do mundo (Culture: I love my neighbourhood); unha 

reseña sobre as comodidades do fogar (Writing a report: home 

comforts).  

Funcións comunicativas:descrición de fotografías relacionadas con 

obxectos da vida cotiá, formas de vida e costumes, programas de 

televisión e características de diferentes comunidades en países do 

mundo. Narración de actividades e lugares de preferencia  do alumno; 

preguntas e respostas sobre as lecturas realizadas (What can’t you live 

without?; I love my neighbourhood; Writing a report); audición dun 

ditado; audición dun diálogo no que se pide e da información e opinión 

sobre a organización dunha festa; descrición de experiencias, 

obxectos, eventos, preferencias e experiencias relacionadas co tema 

das lecturas.  

Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a:Everyday thing; 
TV programmes; Neighbourhoods ;Learn it!: false friends: parents / 
relativesFunctional language.  

Estruturas sintáctico-discursivas: Look at language:Expressions of 
quantity: all, a few, half, more than half, most, one or two, some.  
Could for polite requests: Could you…?/ Could I…?.  

B5.8.  PLEB5.8.  CL CD AA CEC  

  

Unit 9 – Bright ideas  
  

  

  

  
OBXECTIVOS  

  
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAXE  

COMPETENCIAS  

Bloque 1. Comprensión de textos orais     
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a)  
  

c)  
  

d)  
  

i)  

▪ Estratexias de comprensión: compleción da tarefa no iPack como 
complemento para a audición (Vocabulary practice); identificación do 
tipo de información contida nas audicións sobre: mobiliario urbano, 
obxectos na rúa, obxectos relacionados coa cociña, festivais e 
actividades para unha festa; audición do contido dun artículo sobre 
mobiliario urbano de deseño (streets of colour) audición de anuncios 
sobre obxectos utilizados na cociña (In the kitchen); audición de frases 
e un diálogo sobre a preparación dunha festa (Practical English: 
organising a party); audición dun ditado; inferencia na comprensión 
das indicacións do profesor e das instrucións para levar a cabo as 
tarefas.  

B1.1.   PLEB1.1  CL CD AA CEC  

B1.2.  

  
B1.3.  

  
B1.4.  

  
B1.5.  

 PLEB1.2.  

  
PLEB1.3.  

  
PLEB1.4.  

  
PLEB1.5  

CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

    
B1.6.  

  

   
PLEB1.6.  

PLEB1.7.  

  
CL CD AA CEC  

  
    

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción     

a)  
  

c)  
  

d)  

▪ Estratexias de produción: compleción da tarefa no iPack como 
complemento para a práctica do vocabulario da unidade (Vocabulary 
practice); participación en conversaciones nas que se intercambia 
información expresando a opinión persoal e realizando preguntas e 
respostas sobre obxectos e mobiliario urbano, formas de transformar 
obxectos relacionados coa cociña; práctica de preguntas e respostas  

B2.1.  

  
B2.2..  

  
B2.3.  

 PLEB2.1.  

  
PLEB2.2  

  
PLEB2.3.  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

 
i)  sobre preferencias, obxectos de uso diario e a planificación dun 

festival con eventos, comparándoas coas doutros compañeiros, 
utilizando expresións propostas e incorporando as súas propias 
variables. Práctica dun diálogo sobre diferentes actividades e 
responsabilidades na preparación dun festival. Apoio na información 
proporcionada como Functional language para desenvolverse nos 
intercambios comunicativos. Uso da linguaxe corporal para facerse 
entender.  

B2.4.  

  
B2.5..  

  
B2.6..  

  
B2.7.  

PLEB2.4.  

  
PLEB2.5.  

  
PLEB2.6.  

  
PLEB2.7  

CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos    

a)  
  

c)  
  

d)  
  

e)  
  

i)  

▪ Estratexias de comprensión: compleción da tarefa no iPack como 
preparación para a lectura de textos (Reading preparation); 
comprender textos diversos e sinxelos: información contida nun 
artículo (Streets of colour). Identificación da idea principal do artículo 
A playground of colour; lectura e comprensión dun texto sobre o son 
e a audición (Focus on Science: Sound and hearing).  

B3.1.  

  
B3.2.  

  
B3.3.  

  
B3.4.  

PLEB3.1.  

  
PLEB3.2.  

  
PLEB3.3.  

  
PLEB3.4  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

    
B3.5.  

  
PLEB3.5.  

  
CL CD AA CEC  

    
B3.6.  

  
PLEB3.6.  

  
CL CD AA CEC  

Bloque 4: Produción de textos escritos    

a)  
  

c)  

▪ Estratexias de produción:compleción da tarefa no iPack como preparación 
para a actividade escrita (Writing preparation); redacción de notas 
como paso previo para a redacción dun artículo (Writing 
recommendations); lectura e seguemento das pautas para a  

B4.1.  

  
B4.2.  

PLEB4.1.  

  
PLEB4.  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

 
d)  

  
i)  

redacción dos textos propostos (Writing plan). Producir textos escritos 
con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estratexias 
erecursos adecuados de cohesión e coherencia: elaboración de 
preguntas e respuestas sobre obxetos da vida diaria (Your turn: Every 
day objects); a elaboración de notas sobre un festival na cidade do 
alumno (Your turn: Plan a festival), elaboración dun diálogo sobre a 
organización dun festival. Elaboración dun artículo sobre recordos da 
escola (Writing an article: Best times!).  

B4.3.  

  
B4.4.  

  
B4.5.  

  
B4.6.  

B4.7.  

PLEB4.3.  

  
PLEB4.4.  

  
PLEB4.5  

  
PLEB4.6.  

  

CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
    

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural  
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a)  
  

c)  
  

d)  
  

i)  
  

o)  

▪ Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación:Audición das 

palabras do recadroSAY IT! identificando a pronunciación das palabras 

indicadas. Segunda audición e reproducción para practicar as palabras 

indicadas: Intonation and question tags: We haven’t forgotten 

anything, have we?; It’s very useful, isn’t it?.  

  
▪ Patróns gráficos e convencións ortográficas: Utilizar estratexias 

básicas de uso da lingua: Learn it!: confusing words: hot dog/ spoon/ 

fork; Usar e aprender reglas básicas de ortografía e puntuación.  

  
▪ Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:un vídeo sobre obxectos 

curiosos: Water glasses; un texto sobre o son e as formas de escoitar: 

Focus on Science: sound and hearing; un vídeo cultural: Graffiti life; 

organización dunha festa: Practical English: Organising a party; 

noveno episodio de Kit’s travels; un texto cultural: A playground of 

colour. Un artículo sobre mobiliario urbano e obxectos da rúa cun 

deseño orixinal (Streets of colour); un artículo sobre recordos da escola 

(Writing an article: Best times!).  

  
▪ Funcións comunicativas:descrición de fotografías relacionadas co 

mobiliario urbano e obxectos da rúa, utensilios de cociña, un festival; 
audición dun ditado; audición dun diálogo no que se pide e da  

B5.1.  

  
B5.2.  

  
B5.3.  

  
B5.4.  

  
B5.5.  

  
B5.6.  

  
B5.7.  

  
B5.8..  

PLEB5.1  

  
PLEB5.2.  

  
PLEB5.3  

  
PLEB5.4.  

  
PLEB5.5.  

  
PLEB5.6.  

  
PLEB5.7.  

  
PLEB5.8.  

CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL AA CEC  

  
CL CD AA CEC  

   información e opinión sobre a organización dunha festa; preguntas e 
respostas sobre as lecturas realizadas (Streets of colour; A playground 
of colour; Writing an article); descrición de actividades de  tempo libre 
relacionadas con festivais, mobiliario urbano, utensilios de cociña, 
preferencias e costumes relacionadas co tema das lecturas; 
elaboración dun artículo sobre recordos na escola (Writing task: 
writing an article).  

      

   
▪  

Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a:Street furniture. 
Kitchen objects. Light and color; Audición de un dictado; Un diálogo 
expresando acuerdo y realizando propuestas; Utilizar estrategias 
básicas de uso de la lengua:Learn it!:confusing words: hot dog /  
spoon / fork. Look at language:Writing review  

   

   
▪  

Estruturas sintáctico-discursivas: . Look at language:Writing review.     
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13.3.- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  
  

Atendendo ós diferentes criterios, o currículo propón unha serie de ferramentas que nos permiten levar a cabo o proceso de avaliación na aula. No caso de 

avaliación formativa, serán a observación e o seguimento sistemático do alumnado, é dicir, se tomarán en consideración tódalas producións para o 

desenvolvemento, tanto de carácter individual como de grupo: traballos escritos, presentacións orais e debates, actividades de clase, lecturas e resumos, 

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

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

de curso). En todo caso, os procesos de avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse a flexibilidade que esixe a propia avaliación.  

O currículo tamén establece uns criterios de avaliación e uns estándares de aprendizaxe avaliables por materia e curso que nos permiten avaliar a consecución 

dos obxectivos do curso. Con respecto á avaliación por competencias, dado que estes son moi xenéricos, debemos concentrarnos moito máis, as compartir 
para facer con que nos sirvan como referencia para a acción educativa e para demostrar a competencia do alumno, e é o que chamamos de indicadores. Para 
a súa referencia, se inclúe na seguinte sección a lista completa tanto dos criterios da avaliación como os indicadores de competencias clave.  

  

■ INICIAL  
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Ao inicio do curso realizaránse probas para facer a diagnose inicial sobre o grupo de alumnos e alumnas que comezan o ciclo.  

A avaliación inicial constará de distintas probas donde se avaliarán tódolos compoñentes da aprendizaxe: LISTENING, SPEAKING, READING, WRITING e 

COÑECEMENTOS GRAMATICAIS.  

  

■ AVALIACIÓN FORMATIVA E SUMATIVA  

En cada unidade didáctica que se desenvolva ao longo do curso especificaránse os instrumentos de avaliación que se elaborarán: . 
Redaccións  

· Cuestionarios  

· Observación das produccións do alumnado  

· Conversacións. Intercambios orais: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates, postas en común, exposicións, elaboración de vídeos,etc.  

  

13.4.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
  

Por porcentaxes, a nota de 2º ESO nas avaliacións trimestrais e no final de curso terá o seguinte reparto:  

  

  

  Ex ames Escritos: 70%  Exames Orais: 20%  Classwork and Attitude: 10%   

  Grammar and 

Vocabulary  
Reading  Writing  Listening  Speaking  Homework,classwork  

participation(expositions...) ,use 

of English in class  

  30%  20%  20%  10%  10%  10%  

  

*Na 2ª avaliación, e na 3ª avaliación , as porcentaxes referidas ao peso dos exames das distintas destrezas variará,do seguinte xeito: 

GRAMMAR+VOCABULARY: 25% WRITING:  15% READER:  10%, as demais permanecen invariables.  
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                          As notas dos exames abranguen de 1-10 puntos.Para poder aprobar a materia en cada unha das 3 avaliacións , o alumnado deberá acadar unha 

nota mínima de 5 na media dos distintos exames e destrezas.Para poder facer a media das distintas destrezas , o alumnado non poderá ter ningunha nota inferior 

a 3 puntos nos diferentes exames, nin ter indicios polo profesor de que o alumnado teña abandonada algunha das partes da materia(traballo da clase,libro de 

lectura,speaking,etc).Á hora de facer a media das distintas destrezas, considerarase que a nota acadada se redondea ao enteiro inmediatamente superior unha 

vez que o alumnado obtén unha media de   ´7, é dicir, deberá está a 3 décimas de acadar a nota enteira seguinte.  

*A ausencia dun alumno/a a un exame debe estar debidamente xustifcada por causas de forza maior ( xustificante médico,etc).Do contrario,o profesor non repetirá o exame a 

o/a alumno/a ,o que suporá un 0 en dito exame.      

 

AVALIACIÓN FINAL  

   Unha vez finalizada a 3ª avaliación, e nos días posteriores ata avaliación final de xuño , o profesorado realizará co alumnado actividades variadas encamiñadas 

ao reforzo e recuperación , no caso do alumnado suspenso , e ao reforzo e ampliación , no caso do alumnado aprobado.As actividades poderán referirse ás 

distintas destrezas,segundo o profesorado o considere oportuno en cada momento.Unha vez rematadas as actividades , o alumnado deberá realizar un exame 

para que o profesorado poida valorar obxectivamente o aproveitamento das mesmas.No caso do alumnado coa materia suspensa ,este exame será obrigatorio 

e versará sobre os contidos mínimos traballados ao longo do todo curso e no que será necesario obter unha nota mínima de 5 para obter o aprobado.No caso do 

alumnado que xa estaba aprobado , o exame terá carácter voluntario e versará sobre as actividades realizadas dentro da aula nos días posteriores á 3ª 

avaliación.Asimesmo, e sempre segundo a nota que acaden en esa proba, esta permitiralle ao alumnado incrementar a súa nota media final da materia en ata 

0´5 puntos, sempre segundo a nota que obteñan na mesma.En ningún caso o resultado de esta proba poderá baixar a media xa acadada polo alumnado na 3ª 

avaliación.  

  

 

13.5.- CONTIDOS TRANSVERSAIS  
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Desenvolve o conxunto de elementos transversais recollidos pola LOMCE e polo Decreto 86/2015, de 25 de xuño, polo que se establece o currículo na Comunidade 
Autónoma de Galicia.  

  

Na materia da lingua inglesa, loxicamente, se traballan principalmente a comprensión lectora, a expresión oral e a escrita en tódalas unidades; pero tamén se 
traballan a comunicación audiovisual e as TIC.   
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CURSO 2020-2021 

  
 

14.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA INGLÉS 4º ESO  
  

14.1.-CONTIDOS – CRITERIOS DE AVALIACIÓN – ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E COMPETENCIAS CLAVE.  
  

  

  

  

   Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Grao mínimo 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

Comp. clave  

   Bloque 1. Comprensión de textos orais        

– a  

– c  

– d  

– i  
  

  

  

  

– B1.1. Estratexias de comprensión:  
Mobilización de información previa sobre 

o tipo de tarefa e o tema.  
Identificación do tipo de escoita 

necesario para realizar a tarefa (global, 
selectiva e detallada).  

Identificación do tipo textual, adaptando 
a comprensión a el.  

Distinción de tipos de comprensión 
(sentido xeral, información esencial, 
puntos principais e detalles 
relevantes).  

Formulación de hipóteses sobre contido 
e contexto.  

– B1.1. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias adecuadas para a comprensión 
do sentido xeral, a información esencial, os 
puntos e as ideas principais, ou os detalles 

relevantes do texto. – B1.2. Identificar o 

sentido xeral, a información esencial, os 
puntos principais e os detalles máis 
relevantes en textos orais breves ou de 
lonxitude media, claramente estruturados, e 
transmitidos de viva voz ou por medios 
técnicos e articulados a unha velocidade 
media, nun rexistro formal, informal ou 
neutro, e que traten de aspectos concretos 
ou abstractos de temas xerais, sobre 
asuntos cotiáns en situacións correntes ou 

– PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu 

proceso de comprensión, axustándoo 
ás necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou 
detallada), mellorándoo se é o caso 
(sacando conclusións sobre a actitude 
do falante e sobre o contido, 
baseándose na entoación e na 
velocidade da fala), deducindo 
intencións a partir do volume da voz do 
falante, facendo anticipacións do que 
segue (palabra, frase, resposta, etc.), 
e intuíndo o que non se comprende e 
o que non se coñece mediante os 
propios coñecementos e as propias 
experiencias.  

– 70%  
  

  

  

  

  

  

–
 Rubrica  

  

  

  

  

  

  

– CCL  

– CAA 

– CSC  

– CCEC  
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  Inferencia e formulación de hipóteses 
sobre significados a partir da 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e 
paralingüísticos.  

menos habituais, ou sobre os propios 
intereses nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional ou laboral, sempre 
que exista apoio visual e as condicións 
acústicas non distorsionen a mensaxe, e  

– PLEB1.2. Distingue, con apoio visual 

ou escrito, as ideas principais e 
información relevante en 
presentacións ou charlas ben 
estruturadas e de exposición clara 
sobre temas  

– 80%  
– Rubrica 

– Traballo 

aula  

– CCL  

– CAA  

 

  Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Grao mínimo 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

Comp. clave  

  Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos.  

que se poida volver escoitar o dito.  

– B1.3. Comprender os detalles de 
información relativa a datos persoais, 
horarios, prezos e números, así como 
comprender preguntas e instruccións 
básicas e seguir indicacións breves 
relativas a necesidades cotiás ou 
ocupacionais relativas a situacións de 
comunicación básicas dos ámbitos persoal 
e profesional.  

– B1.4. Comprender textos orais sinxelos 
nos que soliciten ou dean información de 
carácter básico e sinxelo, identificando 
funcións de comunicación variadas e 
captando tanto as liñas xerais como os 
aspectos secundarios de relevancia, 
sempre que se fale lentamente e nunha 
linguaxe estándar e poida pedir 
confirmación do entendido.  

– B1.5. Comprender as ideas principais e 
outros aspectos relevantes para o 
propósito comunicativo de textos orais de 
carácter informal que relaten experiencias 
persoais (viaxes, estudos, experiencias 
laborais, relacións persoais, etc.), e 

coñecidos ou do seu interese 
relacionados co ámbito educativo ou 
ocupacional (por exemplo, sobre un 
tema educativo ou de divulgación 
científica, ou unha charla sobre a 
formación profesional noutros países).  

    – CSC  

– CCEC  

– PLEB1.3. Identifica a idea principal e 

aspectos significativos de noticias de 
televisión claramente articuladas 
cando hai apoio visual que 
complementa o discurso, así como o 
esencial de anuncios publicitarios, 
series e películas ben estruturados e 
articulados con claridade, nunha 
variedade estándar da lingua, e cando 
as imaxes facilitan a comprensión.  

– 80%  – Rubrica  

– Proba oral  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– PLEB1.4. Capta os puntos principais e 

os detalles salientables de mensaxes 
gravadas ou de viva voz, claramente 
articuladas, que conteñan instrucións, 
indicacións ou outra información, 
mesmo de tipo técnico (por exemplo, 
en contestadores automáticos, ou 
sobre como realizar un experimento na 
clase, ou como utilizar unha máquina 
ou un dispositivo no ámbito 
ocupacional).  

– 80%  –
 Proba oral  

– CCL  

– CSC  
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expresen opinións ou puntos de vista, 
cunha fala lenta e nunha linguaxe 
estándar, identificando aspectos como a 
secuencia temporal das experiencias (por 
exemplo, dunha película), e os 
sentimentos que suscitan.  

– PLEB1.5. Identifica as ideas principais 

e detalles relevantes dunha conversa 
formal ou informal de certa duración 
entre dous ou máis interlocutores que 
ten lugar na súa presenza e na que se 
tratan temas coñecidos ou de carácter 
xeral ou cotián, cando o discurso está 
articulado con claridade e nunha 
variedade estándar da lingua.  

– 80%  – Traballo 
parellas  

– Rubrica  

– Proba oral  

– CCL  

– CSC  

– CCEC  

IES MACÍAS O NAMORADO.PADRÓN 

   Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO        

Obxectivos  Contidos   Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Grao mínimo 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

Comp. clave  

       – PLEB1.6. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en 
bancos, tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes, centros docente e 
lugares de traballo) ou menos 
habituais (por exemplo, nunha 
farmacia, un hospital, nunha 
comisaría ou nun organismo público), 
se pode pedir confirmación dalgúns 
detalles.  

– 80%  –
 Traballo aula, 

rubrica  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– PLEB1.7. Comprende, nunha 

conversa formal, ou entrevista na que 
participa (por exemplo, en centros de 
estudos ou de traballo), información 
relevante e detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
educativas ou ocupacionais de 
carácter habitual e predicible, 
sempre que poida pedir que se lle 
repita, ou que se reformule, aclare ou 
elabore, algo do que se lle dixo.  

– 70%  –
 Traballo aula, 

rubrica  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  
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–
 PLEB1.8. Comprende, nunha 

conversa informal na que participa, 
explicacións ou xustificacións de 
puntos de vista e opinións sobre 
diversos asuntos de interese persoal, 
cotiáns ou menos habituais, así como 
a formulación de hipóteses, a 
expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos de 
temas (por exemplo, a música, o 
cine, a literatura ou os temas de 
actualidade).  

– 80%  – Traballo 

aula – Traballo 

grupo  

– Proba 
oral  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

   Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción        

– a  

– c  
– B2.1. Estratexias de produción:  

Planificación:  

 – B2.1. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para 
producir textos orais monolóxicos ou 
dialóxicos breves ou de lonxitude media, 
e de  

– PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos 

para entender e facerse entender, 

como a  
utilización de expresións memorizadas 

ou fixas  

– 70%  – Observación 

aula  – CCL  

– CAA  

 

  Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Grao mínimo 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

Comp. clave  

– d  

– i  

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

interacción.  
Concepción da mensaxe con 

claridade, distinguindo a súa idea 

estrutura simple e clara, explotando os  

recursos dos que se dispón e limitando a 

expresión a estes; recorrendo, entre outros, 

a procedementos como a definición simple 

de elementos para os que non se teñen as 

(para pedir que lle falen máis a modo, 
que lle repitan ou que lle aclaren) e o 
uso  de exemplos e definicións, ou de 
aspectos paralingüísticos como os 
acenos, a entoación, etc.  

    – CSC  

– CCEC  
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ou ideas principais e a súa estrutura 
básica.  

Adecuación do texto ao destinatario, 
ao contexto e á canle, aplicando o 
rexistro e a estrutura de discurso 
adecuados a cada caso, escollendo 
os expoñentes lingüísticos 
necesarios para lograr a intención 
comunicativa.  

Activación dos coñecementos previos 
sobre modelos e secuencias de 
interacción, e elementos 
lingüísticos previamente asimilados 
e memorizados.  

Execución:  
Expresión da mensaxe con claridade, 

coherencia, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, de 
ser o caso, aos modelos e ás 
fórmulas de cada tipo de texto.  

Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta desta) ou da 
mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), 
tras valorar as dificultades e os 
recursos lingüísticos dispoñibles.  

Apoio e aproveitamento ao máximo 
dos coñecementos previos (utilizar 
linguaxe "prefabricada", etc.).  

Cooperación na interacción con 
outras persoas, verificando a 
comprensión propia e das demais 
persoas, e cooperando 
activamente na realización das 
tarefas de comunicación.  

palabras precisas, ou comezando de novo 

cunha nova estratexia cando falla a 

comunicación. – B2.2. Pronunciar e entoar 

os enunciados de maneira clara e 

comprensible, aínda que as persoas 

interlocutoras poidan necesitar repeticións 

se se trata de palabras e estruturas pouco 

frecuentes, en cuxa articulación poden 

cometerse erros que non interrompan a 

comunicación.  

– B2.3. Producir textos breves ou de 
lonxitude media, tanto en conversa cara 
a cara como por teléfono ou outros 
medios técnicos, nun rexistro formal, 
neutro ou informal, nos que se 
intercambia información, ideas e 
opinións, se xustifican de maneira simple 
pero suficiente os motivos de accións e 
plans, e se formulan hipóteses, aínda que 
ás veces haxa vacilacións para buscar 
expresións e pausas para reformular e 
organizar o discurso, e sexa necesario 
repetir o dito para axudar a persoa 
interlocutora a comprender algúns 
detalles.  

– B2.4. Manter o ritmo do discurso coa 
fluidez suficiente para facer comprensible 
a mensaxe cando as intervencións son 
breves ou de lonxitude media, aínda que 
poidan producirse pausas, vacilacións 
ocasionais ou reformulacións do que se 
quere expresar en situacións menos 
habituais ou en intervencións máis 
longas.  

– B2.5. Interactuar de maneira sinxela pero 
efectiva en intercambios claramente 
estruturados, utilizando estratexias de 
cooperación na interacción e  

– PLEB2.2. Nas actividades de aula, a 

maioría das veces interactúa ou 
intervén na lingua estranxeira de xeito 
claro e comprensible, e persevera no 
seu uso cunha actitude positiva, 
aínda que cometa erros e teña que  
pedir axuda ou aclaracións, 
manifestando interese e respecto 
polas achegas dos seus compañeiros 
e das súas compañeiras.  

– 70%  – Observación 

aula, rubrica  
– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– PLEB2.3. Fai presentacións breves, 

ben estruturadas, ensaiadas 
previamente e con apoio visual (por 
exemplo, PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas 
educativos ou ocupacionais do seu 
interese, organizando a información 
básica de maneira coherente, 
explicando as ideas principais 
brevemente e con claridade, e 
respondendo a preguntas sinxelas de 
oíntes articuladas de maneira clara e 
a velocidade media.  

– 80%  –
 Traballo 

individual, 
rubrica  

– CCL 

– CAA – CSC  

– CCEC  

– CD  

– PLEB2.4. Desenvólvese 

adecuadamente en situacións cotiás 
e menos habituais que poden xurdir 
durante unha viaxe ou estadía 
noutros países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais 
(transporte, aloxamento, comidas, 
compras, estudos, traballo, relacións 
coas autoridades, saúde e lecer), e 
sabe  

– 80%  – Proba oral  
– rubrica  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  
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  Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Grao mínimo 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

Comp. clave  

  Compensación das carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos.  
Lingüísticos:  

Modificación de palabras de 
significado parecido.  

Definición ou reformulación dun 
termo ou expresión.  

Petición de axuda.  
Paralingüísticos:  

Sinalación de obxectos, uso de 
deícticos ou realización de 
accións que aclaran o 
significado.  

Uso da linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual ou 
corporal, proxémica, etc.).  

fórmulas ou indicacións habituais para 
tomar ou ceder a quenda de palabra, 
aínda que se poida necesitar a axuda da 
persoa interlocutora.  

– B2.6. Comprender preguntas e dar 

información básica sobre si mesmo e 
relativas aos ámbitos educativo e persoal 
(datos persoais, formación, opinións, 
plans, intereses), aínda que teña que 
solicitar aclaracións ou repetir as súas 
respostas para facerse comprender.  

solicitar atención, información, axuda 
ou explicacións, e facer unha 
reclamación ou unha xestión formal de 
maneira sinxela pero correcta e 
adecuada ao contexto.  

      

–
 PLEB2.5. Participa adecuadamente en 

conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios 
técnicos, sobre asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nas que intercambia 
información e se expresa e xustifica 
brevemente opinións e puntos de vista; 
narra e describe de forma coherente 
feitos ocorridos no pasado ou plans de 
futuro reais ou inventados; formula 
hipóteses; fai suxestións; pide e dá 
indicacións  ou instrucións con certo 
detalle; expresa e xustifica 
sentimentos, e describe aspectos 
concretos e abstractos de temas como, 
por exemplo, a música, o cine, a 
literatura ou os temas de actualidade.  

– 80%  – Traballo 

en grupo – 
Traballo 
en parellas  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  
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Uso de sons cuasilingüísticos e 
calidades prosódicas 
convencionais.  

– PLEB2.6. Toma parte en conversas 

formais, entrevistas e reunións de 
carácter educativo ou ocupacional, 
sobre temas habituais nestes 
contextos, intercambiando información 
pertinente sobre feitos concretos, 
pedindo e dando instrucións ou 
solucións a problemas prácticos, 
expondo os seus puntos de vista de 
maneira sinxela e con claridade, e 
razoando e explicando brevemente e 
de  maneira coherente as súas 
accións, as súas opinións e os seus 
plans.  

– 70%  –
 Traballo 

aula, 
rubrica  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

  Bloque 3. Comprensión de textos escritos        

 

  Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Grao mínimo 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

Comp. clave  

– a  

– c  

– d  

– e  

– i  

– B3.1. Estratexias de comprensión:  
Mobilización de información previa 

sobre o tipo de tarefa e o tema a partir 
da información superficial: imaxes, 
organización na páxina, títulos de 
cabeceira, etc.  

Identificación do tipo de lectura 
demandado pola tarefa (en superficie 
ou oceánica, selectiva, intensiva ou 
extensiva)  

– B3.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do 

texto. – B3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas (identificar os 
conceptos principais e palabras clave do 
tema, coñecer sinónimos destas e 
procurar termos relacionados en internet; 

– PLEB3.1. Nas actividades de lectura 

da aula, explica como sabe inferir 
significados a partir do seu 
coñecemento do mundo, do 
coñecemento doutros idiomas, do 
contexto lingüístico, dos apoios visuais 
(imaxes, tipografía, deseño, etc.), así 
como das características do medio en 
que aparece impresa a información 
(carteis, folletos, revistas, xornais, 
páxinas web, etc.).  

– 70%  –
 Traballo 

grupo, 
observación 
aula  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  
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Identificación do tipo textual, adaptando 
a comprensión a el.  

Distinción de tipos de comprensión 
(sentido xeral, información esencial, 
puntos principais e 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 
paratextuais.  

Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos.  

e localizar recursos da biblioteca do seu 
centro docente), para a procura de 
información en diferentes fontes, e 
analizar a súa credibilidade seguindo 
criterios como a autoría, a data de 
publicación, ligazóns relevantes, 
funcionalidade e tipo de texto (divulgativo, 

educativo, de opinión, etc.).  

– B3.3. Identificar a información esencial, os 
puntos máis relevantes e detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte dixital, breves 
ou de lonxitude media e ben estruturados, 
escritos nun rexistro formal, informal ou 
neutro, que traten asuntos cotiáns ou 
menos habituais, de temas de interese ou 
salientables para os propios estudos, a 
ocupación ou o traballo, e que conteñan 
estruturas e un léxico de uso común, de 
carácter tanto xeral como máis específico.  

– B3.4. Comprender a intención de 
comunicación, fórmulas de saúdo, 
despedida e outras convencións básicas 
de correspondencia de carácter persoal e 
formal, sempre que non conteña 
expresións idiomáticas, e poder 
reaccionar de xeito adecuado a tarxetas 
postais, felicitacións, invitacións, citas 
médicas, solicitude de información, etc.  

– B3.5. Seguir instrucións básicas que lle 
permitan,  

– PLEB3.2. Procura e entende 

información específica de carácter 
concreto en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta 
claramente estruturados (por exemplo, 
enciclopedias, dicionarios, 
monografías, presentacións) sobre 
temas relativos a materias educativas 
ou asuntos ocupacionais relacionados 
coa súa especialidade ou cos seus 
intereses, e analiza a información 
tendo en conta varios criterios (autoría, 
fiabilidade da páxina que o publica, 
datas, etc.) que axuden a avaliar a 
credibilidade do material.  

– 70%  –
 Traballo 

aula  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  

– PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os 

puntos principais e información 
relevante de anuncios e 
comunicacións de carácter público, 
institucional ou corporativo e 
claramente estruturados, relacionados 
con asuntos do seu interese persoal, 
educativo ou ocupacional (por 
exemplo, sobre lecer, cursos, bolsas e 
ofertas de traballo).  

– 70%  – Proba  
escrita  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  

– PLEB3.4. Localiza con facilidade 

información  
– 80%  – Proba  – CCL  

 

  Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Grao mínimo 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

Comp. clave  
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    por exemplo, pór en marcha, manexar ou 
instalar aparellos ou aplicacións 
informáticas sinxelas (sempre que 
conteñan diagramas ou imaxes que 
faciliten a súa comprensión), entender 
unha prescrición médica, matricularse nun 
centro de estudos, etc.  

– B3.6. Ler con fluidez textos de ficción e 

literarios contemporáneos breves ou 
adaptados, ben estruturados, en rexistro 
estándar da lingua, con argumento lineal e 
con personaxes, situacións e relacións 
descritas de xeito claro e sinxelo.  

específica de carácter concreto en 
textos xornalísticos en calquera 
soporte, ben estruturados e de 
extensión media, tales como noticias 
glosadas; recoñece ideas significativas 
de artigos divulgativos sinxelos, e 
identifica as conclusións principais en 
textos de carácter claramente 
argumentativo, sempre que poida reler 
as seccións difíciles.  

  escrita  – CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  

– PLEB3.5. Comprende 

correspondencia persoal, en calquera 
soporte incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen con certo 
detalle feitos e experiencias, 
impresións e sentimentos, onde se 
narran feitos e experiencias, reais ou 
imaxinarios, e se intercambian 
información, ideas e opinións sobre 
aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais, coñecidos 
ou do seu interese.  

– 70%  –
 Traballo 

aula  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  

– PLEB3.6. Entende o suficiente de 

cartas, faxes ou correos electrónicos 
de carácter formal, oficial ou 
institucional, como para poder 
reaccionar en consecuencia (por 
exemplo, se se lle solicitan 
documentos para unha estadía de 
estudos no estranxeiro).  

– 70%  – Proba  
escrita 

– 
Traballo 
aula  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  

– PLEB3.7. Identifica información 

relevante en instrucións detalladas 
sobre o uso de aparellos, dispositivos 
ou programas informáticos, e sobre a 
realización de actividades e normas de 
seguridade ou de  

– 80%  – Proba  
escrita  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

 

  Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO        
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Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Grao mínimo 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

Comp. clave  

      convivencia (por exemplo, nun evento 
cultural, nunha residencia de 
estudantes ou nun contexto 
ocupacional).  

    – CD  

– PLEB3.8. Comprende os aspectos 

xerais e os detalles máis relevantes de 
textos de ficción e textos literarios 
contemporáneos breves, ben 
estruturados e nunha variante 
estándar da lingua, nos que o 
argumento é lineal e se pode seguir 
sen dificultade, e os personaxes e as 
súas relacións se describen de 
maneira clara e sinxela.  

– 80%  –
 Traballo 

aula, 
rubrica  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

  Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción        

– a  

– c  

– d  

– i  

– B4.1. Estratexias de produción:  
Planificación:  

Mobilización e coordinación das 
propias competencias xerais e 
comunicativas, co fin de realizar 
eficazmente a tarefa (repasar o que 
se sabe sobre o tema, o que se pode 
ou se quere dicir, etc.).  

Localización e uso adecuado dos 
recursos lingüísticos ou temáticos 
(uso dun dicionario ou dunha 
gramática, obtención de axuda, 
etc.).  

Execución:  
Elaboración dun borrador.  
Estruturación do contido do texto.  
Organización do texto en parágrafos 

abordando en cada un unha idea 
principal, conformando entre todos o 
seu significado ou a idea global.  

– B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as 
estratexias máis adecuadas para elaborar 
textos escritos breves ou de media 
lonxitude (por exemplo, reformulando 
estruturas a partir doutros textos de 
características e propósitos comunicativos 
similares, ou redactando borradores 
previos, e revisando contido, ortografía e 
presentación do texto antes da súa 
escritura definitiva).  

– B4.2. Escribir, en papel ou en soporte 
electrónico, textos breves ou de lonxitude 
media, coherentes e de estrutura clara, 
sobre temas de interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou menos habituais, nun 
rexistro formal, neutro ou informal, 
utilizando adecuadamente os recursos de 
cohesión, as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación máis comúns, e 
amosando un control razoable de 
expresións e estruturas, e un léxico de uso 
frecuente, de carácter tanto xeral como 

– PLEB4.1. Escribe, nun formato 

convencional, informes breves e 
sinxelos nos que dá información 
esencial sobre un tema educativo ou 
ocupacional, ou menos habitual (por 
exemplo, un accidente), describindo 
brevemente situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando 
acontecementos nunha clara 
secuencia lineal, e explicando de 
maneira sinxela os motivos de certas 
accións.  

– 80%  –
 Redacción 

na aula  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– PLEB4.2. Escribe correspondencia 

formal básica, dirixida a institucións 
públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente 
destinada a pedir ou dar información, 
solicitar un servizo ou realizar unha 
reclamación ou outra xestión sinxela, 
respectando as convencións formais e 
as normas de cortesía usuais neste 
tipo de textos.  

– 70%  – 
Redacción 

na aula – 
Redacción 
preparada 
con 
antelación  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  
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máis específico dentro da propia área de 
especialización  

 

  Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Grao mínimo 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

Comp. clave  

  Expresión da mensaxe con claridade 
axustándose aos modelos e ás 
fórmulas de cada tipo de texto.  

Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta desta) ou da 
mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os recursos 
dispoñibles.  

Apoio e aproveitamento ao máximo 
dos coñecementos previos (utilizar 
linguaxe "prefabricada", etc.).  

Revisión:  
Identificación  de 

 problemas,  erros  e 
repeticións.  

Atención ás convencións ortográficas e 
aos signos de puntuación.  

Reescritura definitiva.  
Presentación coidada do texto 

(marxes, limpeza, tamaño da letra 
adecuado, uso normativo de 
maiúsculas e minúsculas, etc.).  

ou de interese.  

– B4.3. Saber manexar os recursos básicos 
de procesamento de textos para corrixir os 
erros ortográficos dos textos que se 
producen en formato electrónico, e 
adaptarse ás convencións comúns de 
escritura de textos en internet (por 
exemplo, abreviacións ou outros en chats).  

– B4.4. Seleccionar e achegar información 
necesaria e pertinente, axustando de 
maneira adecuada a expresión ao 
destinatario, ao propósito comunicativo, ao 
tema tratado e ao soporte textual, e 
expresando opinións e puntos de vista coa 
cortesía necesaria.  

– B4.5. Tratar a información obtida de 
diversas fontes, seguindo os patróns 
discursivos habituais, para iniciar e 
concluír o texto escrito adecuadamente, 
organizar a información de xeito claro, 
ampliala con exemplos ou resumila con 
claridade, exactitude, coherencia e 
fidelidade ao texto orixinal.  

– PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, 

mensaxes e comentarios breves, en 
calquera soporte, nos que solicita e se 
transmite información e opinións 
sinxelas e nos que resalta os aspectos 
que lle resultan importantes (por 
exemplo, nunha páxina web ou unha 
revista xuvenís, ou dirixidos a un 
profesor ou a unha profesora), 
respectando as convencións e as 
normas de cortesía.  

– 70%  –
 Traballo 

aula  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  

– PLEB4.4. Escribe correspondencia 

persoal e participa en foros, blogs e 
chats nos que describe experiencias, 
impresións e sentimentos; narra de 
forma lineal e coherente feitos 
relacionados co seu ámbito de 
interese, actividades e experiencias 
pasadas (por exemplo, sobre unha 
viaxe, as súas mellores vacacións, un 
acontecemento importante, un libro ou 
unha película), ou feitos imaxinarios, e 
intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, sinalando os 
aspectos que lle parecen importantes, 
e xustificando brevemente as súas 
opinións sobre eles.  

– 80%  –
 Traballo 

aula  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  
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– B4.6. Presentar os textos escritos de xeito 
coidado (con atención a marxes, 
riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras 
maiúsculas e minúsculas cando 
corresponda, etc.) en soporte impreso e 
dixital, adecuados aos fins funcionais e 
valorando importancia da presentación 
nas comunicacións escritas.  

– PLEB4.5. Completa un cuestionario 

detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (por exemplo, 
para facerse membro dunha 
asociación ou para solicitar unha 
bolsa).  

– 80%  – Proba  
escrita  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CD  

– PLEB4.6. Escribe o seu currículo en 

formato electrónico, seguindo, por 
exemplo, o modelo  

– 70%  –
 Traballo 

grupal 
aula  

– CCL  

– CAA  

 

  Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Grao mínimo 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

Comp. clave  

      Europass.      – CSC  

– CCEC  

– CD  

–
 PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e 

apuntamentos con información sinxela 
e relevante sobre asuntos habituais e 
aspectos concretos nos ámbitos 
persoal, educativo e ocupacional, 
dentro da súa especialidade ou área 
de interese.  

– 70%  –
 Traballo 

aula  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– PLEB4.8. Fai unha presentación 

coidada dos textos escritos, en 
soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de 
puntuación.  

– 60%  – Observación 

aula  
– CCL  

– CAA  

  Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural        
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– a  

– c  

– d  

– i  

– o  

– B5.1. Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación  
Sons e fonemas vocálicos.  
Sons e fonemas consonánticos e as 

súas agrupacións.  
Procesos fonolóxicos básicos.  
Acento dos elementos léxicos illados, e 

no sintagma e na oración.  

– B5. 2. Patróns gráficos e convencións 

ortográficas:  
Uso das normas básicas de ortografía 

da palabra.  
Utilización adecuada da ortografía da 
oración:  

– B5.1. Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de uso 
común, e recoñecer os significados e as 
intencións comunicativas xerais 
relacionados con eles.  

– B5.2. Recoñecer e utilizar as principais 
convencións de formato, tipográficas, 
ortográficas e de puntuación, e de uso de 
maiúsculas e minúsculas, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común e 
máis específico; e saber manexar os 
recursos básicos de procesamento de 
textos para corrixir os erros ortográficos 
dos textos que se producen en formato 
electrónico, e adaptarse ás convencións 
comúns de escritura de textos en internet 
(por exemplo, abreviacións ou outros en 
chats).  

– PLEB5.1. Exprésase cunha 

pronunciación clara, aceptable e 
comprensible, e utiliza 
adecuadamente os esquemas 
fonolóxicos básicos, aínda que teña 
que repetir algunha vez por solicitude 
das persoas interlocutoras.  

– 70%  – Observación 

aula  – CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– PLEB5.2. Produce textos escritos en 

diferentes soportes, sen erros 
ortográficos e de puntuación que 
impidan a comprensión, e utiliza o 
corrector informático para detectar e 
corrixir erros tipográficos e 
ortográficos.  

– 70%  – Observación 

aula  – CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– PLEB5.3. Desenvólvese 

adecuadamente en situacións cotiás e 
menos habituais que poden  

– 80%  
–
 Traballo 

parellas  

– CCL  

 

  Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Grao mínimo 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

Comp. clave  

  coma, punto e coma, puntos 

suspensivos, parénteses e comiñas. – B5. 

3. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos:  
Recoñecemento e uso de 

convencións sociais, normas de 
cortesía e rexistros; costumes, 
valores, crenzas e actitudes; e 

linguaxe non  

– B5.3. Coñecer e utilizar para a 
comprensión e a produción do texto os 
aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá (hábitos e 
actividades de estudo, traballo e lecer), 
condicións de vida (hábitat e estrutura 
socioeconómica), relacións interpersoais 
(xeracionais, entre homes e mulleres, no 
ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamento (posturas, 

xurdir durante unha viaxe ou estadía 
noutros países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais 
(transporte, aloxamento, comidas, 
compras, estudos, traballo, relacións 
coas autoridades, saúde e lecer), e 
sabe solicitar atención, información, 
axuda ou explicacións, e facer unha 
reclamación ou unha xestión formal de 
xeito sinxelo, pero correcta e 
adecuada ao contexto.  

    – CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  
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verbal.  
Achegamento a aspectos culturais 

visibles próximos aos seus intereses 
(música, traballo, lecer, deportes, 
produción escrita, lugares, 
organización política, etc.) e a 
costumes, valores, crenzas e 
actitudes máis relevantes para facer 
comprensible con carácter xeral a 
cultura dos países falantes da lingua 
estranxeira.  

Identificación das similitudes e as  
diferenzas máis significativas nos 
costumes cotiáns, e uso das formas 
básicas de relación social entre os 
países onde se fala a lingua 
estranxeira e o noso.  

Actitude receptiva e respectuosa cara 

ás persoas, os países e as comunidades 

lingüísticas que falan outra lingua e teñen 

unha cultura diferente á propia. – B5.4. 

Plurilingüismo:  
Recoñecemento da realidade plurilingüe 

do propio contorno.  
Recurso  aos  coñecementos 
 sintáctico- discursivos da propia 

lingua para mellorar a aprendizaxe da 
lingua estranxeira e lograr unha 

competencia comunicativa integrada.  
Participación en proxectos nos que se 

utilizan  

expresións faciais, uso da voz, contacto 
visual e proxémica) e convencións sociais 
(actitudes e valores), así como os 
aspectos culturais xerais que permitan 
comprender información e ideas 
presentes no texto (por exemplo, de 
carácter histórico ou literario).  

– B5.4. Valorar as linguas como medio para 
comunicarse e relacionarse con 
compañeiros e compañeiras doutros 
países, como recurso de acceso á 
información e como instrumento de 
enriquecemento persoal, ao coñecer 
culturas e maneiras de vivir diferentes.  

– B5.5. Recorrer aos coñecementos 
sintáctico- discursivos da propia lingua 
para identificar marcadores discursivos e 
tipo de expoñentes lingüísticos necesarios 
segundo o tipo de texto e a intención 
comunicativa; mellorar a aprendizaxe da 
lingua estranxeira e lograr unha 
competencia comunicativa integrada  

– B5.6. Apreciar a riqueza persoal e social 
que proporciona ser unha persoa 
plurilingüe.  

– B5.7. Aplicar á comprensión do texto os 
coñecementos sobre os constituíntes e a 
organización de patróns sintácticos e 
discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral e escrita, así  

– PLEB5.4. Recoñece os elementos 

culturais máis relevantes dos países 
onde se fala a lingua estranxeira, e 
establece relación entre aspectos da 
cultura propia e da cultura meta para 
cumprir, de ser o caso, o papel de 
intermediario lingüístico e cultural, 
abordando con eficacia a resolución 
de malentendidos interculturais, e 
valorando positivamente as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingüe.  

– 60%  –
 Dialogos 

aula  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– PLEB5.5. Comprende e utiliza con 

corrección suficiente e adecuación 
sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e 
frases feitas e locucións idiomáticas 
sinxelas e habituais da comunidade 
lingüística correspondente á lingua 
meta.  

– 70%  –
 Traballo 

aula  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– PLEB5.6. Comprende e utiliza un 

léxico relativamente rico e variado, o 
que implica, entre outros, o emprego 
de sinónimos de uso máis frecuente e 
de palabras de significación próxima 
para evitar a repetición léxica.  

– 70%  – Observación 

aula  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

 

  Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Grao mínimo 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

Comp. clave  
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  varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e 

valorando positivamente as competencias 

que posúe como persoa plurilingüe. – 
B5.5. Funcións comunicativas:  

Iniciación e mantemento de relacións 
persoais e sociais.  

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 e a sorpresa, 
así como os seus contrarios.  

Formulación de suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.  

Establecemento e mantemento da 
comunicación e organización do 
discurso.  

– B5.6. Léxico oral escrito de uso común 

relativo a identificación persoal; vivenda, 
fogar e contexto; actividades da vida 
diaria; familia e amizades;  

como os seus significados asociados (por 
exemplo, unha estrutura interrogativa para 
expresar sorpresa); e distinguir a función 
ou as funcións comunicativas máis 
relevantes do texto e un repertorio dos 
seus expoñentes máis comúns, así como 
patróns discursivos de uso frecuente 
relativos á organización e á ampliación ou 
a restruturación da información (por 
exemplo, nova fronte a coñecida; 
exemplificación e resumo).  

– B5.8. Recoñecer, e aplicar á comprensión 
do texto léxico oral e escrito de uso común 
relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais 
ou relacionados cos propios intereses, os 
estudos e as ocupacións, así como un 
repertorio limitado de expresións e 
modismos de uso frecuente, cando o 
contexto ou o apoio visual facilitan a 
comprensión.  

– B5.9. Participar en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) nos 
que se utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras presentes no 
centro docente, relacionados cos 
elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais.  

– PLEB5.7. Participa en proxectos 

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

– 70%  –
 Traballo 

individual  

– CCL  

– CAA  

– CSC  

– CCEC  

– CD  

   Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO         
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Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  
Grao mínimo 
consecución  

Instrumentos 
avaliación  

Comp. clave  

  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 
ámbito natural; e tecnoloxías da 
información e da comunicación.  
Recoñecemento e uso de expresións 

fixas, enunciados fraseolóxicos 
(saúdos, despedidas, preguntas por 
preferencias e expresión de opinións) 
e léxico sobre temas relacionados con 
contidos doutras áreas do currículo.  

Recoñecemento e uso de antónimos e 
sinónimos máis comúns, e de 
procedementos de formación de 
palabras mediante recursos de 
derivación e de composición, e 
recoñecemento de "falsos amigos".  

– B5.7. Recoñecemento e uso de rutinas 
ou modelos de interacción básicos, 
segundo o tipo de situación de 
comunicación.  

– B5.8. Estruturas sintáctico-discursivas 
propias de cada idioma.  

          

  

  

Contidos sintáctico-discursivos  

– Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidade (to + infinitive; for); comparación (as/not so 

+Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).  

– Relacións temporais (the moment (she left); while).  



  

 IES MACÍAS O NAMORADO.PADRÓN  DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE INGLÉS  CURSO 2022-2023  

  94  

– Be used to/ get used to.  

  

  

– Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so).  
– Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!).  
– Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me neither).  
– Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags).  
– Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; present simple and 

continuous + Adv.).  
– Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used 

to); incoativo (be about to); terminativo (stop –ing).  

– Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); 

obriga(have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous).  

– Expresión da existencia (e. g. there could be); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); a cualidade (e. g. 

pretty good; much too expensive).  

– Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).  
– Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).  
– Expresión do tempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); 

posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice/four times a week; daily)).  

– Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry).  
– Uso de conectores.  
– Have/get causative.  
– Phrasal verbs.  
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– Gerund and infinitive.  
  

14.2. TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS E PROGRAMACIÓN DOS CONTIDOS  
  
  

Unidade “Welcome”: avaliación inicial  

  

Unidades 1, 2 e 3: primeiro trimestre e primeira avaliación.  

Unidades 4, 5 e 6: segundo trimestre e segunda avaliación  

  

  
Unidades 7, 8 e 9: terceiro trimestre e terceira avaliación.  

  

  

  

  

  

14.3.- PROGRAMACIÓN DOS CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN, INDICADORES DE 

LOGRO  

Welcome  

  
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS      

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares 
aprendizaxe  

de  Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de comprensión:  
    Identifica o sentido xeral, a información  B1.1.    CL-    
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- Movilización de información previa sobre tipo de tarefa  
e tema: a través de actividades introducindo o tema das 
leccions.            
- Identificación do tipo textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo.     
- Distinción de tipos de comprensión: sentido xeral, 
información esencial, puntos principais, detalles  

esencial, os puntos principais e os detalles máis 
relevantes.  

  

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas  

  

  
B1.2.  

  

B1.3.  
  

B1.5.  

  

  

  

  

  

AA-  

CSC –  
  

  

  

• . Comprende as ideas 
principais de  
conversaciones.  

• Capta detalles 
relevantes  de  
conversacions  

relevantes.    
- Formulación de hipótesis sobre contido e contexto.  

  B1.6.       

- Inferencia e formulación de hipótesis sobre significados  
a    partir   de   elementos    significativos,   lingüísticos  e 
paralingüísticos.           
- Reformulación de hipótesis a partir da comprensión de 
novos elementos.           

  

  

  

  

B1.7.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
  Coñecer e utilizar os aspectos socioculturais y  

- Convencions sociais: sobre gustos e preferencias.    sociolingüísticos adquiridos e convencions         
- Normas de cortesía e rexistros: rexistro informal. 

   
- Costumes, valores, creencias e actitudes: respecto 
  polos gustos dos demáis.        
- Linguaxe non verbal.         

sociais.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
3. Funcions comunicativas:  
- Expresión de opinión  
- Narración de feitos presentes  
- Descripción de actividades  
- Expresión do gusto e a preferencia  

Distinguir as funcions comunicativas máis 
relevantes e os seus exponentes máis comuns, 
e patrons discursivos frecuentes.  

       

4. Estructuras sintácticas:  
- Present simple and present continuous  
- Comparatives and superlatives  
- Past simple questions  

Aplicar coñecementos sobre os constituíntes e 
patrons sintácticos e discursivos frecuentes na 
comunicación oral, eos seus significados 
asociados.  
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5. Léxico oral de uso común (recepción):  
Recoñecemento e comprensión de léxico relacionado con:  
- Actividades de campamentos de veran: swimming, 
martial arts, rock climbing, dancing, quad biking, walking, 
trekking, skateboarding, painting, photography, football, 
horse riding.  

Recoñecer léxico oral común e inferir os 
significados de palabras e un repertorio 
limitado de expresions e modismos de uso 
frecuente.  

  

6. Patrons sonoros, acentuales, rítmicos e de 
entonación: - Letras mudas  

Discriminar patrons sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entonación comuns, recoñecer 
os seus significados e intencions 
comunicativas.  

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN     

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares 
aprendizaxe  

de  Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de producción:  
- Concebir e expresar a mensaxe con claridade e 
adecuar o texto ó destinatario, contexto e canlel: expresar 
a opinión.  
- Expresar a mensaxe con claridade, coherencia, 
estructurándoa e axustándose a modelos e fórmulas de 
cada tipo de texto.  
- Reaxustar a tarefa ó mensaxe ante as dificultades 
e recursos dispoñibles.  
- Apoiarse en coñecementos previos.  
-Compensar as carencias lingüísticas mediante  

Producir textos breves ou de lonxitude media 
nun rexistro formal, neutro ou informal.  

  
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas.  

  
Manter o ritmo do discurso con fluidez para 
facer comprensible a mensaxe.  

  
Interactuar de xeito sinxelo en intercambios 
claramente estructurados.  

B2.1.  
  

B2.2.  
  

B2.3.  
  

B2.4.  

 CL- AA 
– CSC 
–  

 Participa   
 en conversaciones  

 informales  sobre  
asuntos cotidianos o 
menos habituales.  

 
procedementos  lingüísticos,  paralingüísticos 
 ou paratextuais.  

         

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: -
Convencions sociais.  
- Normas de cortesía e rexistros: rexistro informal; 
respectar o turno de palabra.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes: respectar 
a opinión dos demáis.  
- Linguaxe non verbal: xestos corporais.  

Incorporar os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos.  
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3. Funcions comunicativas:  
- Expresión da opinión  
- Narración de feitos presentes  
- Descripción de actividades  
- Expresión do gusto e preferenza  

Levar a cabo as funcions para o propósito 
comunicativo, utilizando os seus expoñentes 
máis comuns e patrons discursivos habituais.  

  

4. Estructuras sintácticas:  
- Present simple and present continuous  
- Comparatives and superlatives  
- Past simple questions  

Mostrar buen control sobre estructuras 
sintácticas de uso habitual, e seleccionar os 
elementos adecuados para organizarol 
discurso.  

5. Léxico oral de uso común (producción):  
Utilización de léxico relacionado con:  
- Actividades de campamentos de verano: swimming, 
martial arts, rock climbing, dancing, quad biking, walking, 
trekking, skateboarding, painting, photography, football, 
horse riding.  

Coñecer e utilizar léxico oral de uso común e 
un repertorio limitado de expresions e 
modismos de uso frecuente.  

6. Patrons sonoros, acentuales, rítmicos e de entonación:  
- Practicar a pronuncia de palabras con letras mudas.  

Pronunciar e entonar de modo claro e 
comprensible.  

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS     

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares 
aprendizaxe  

de  Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de tarefa 
e tema: lendo frases e decidiendo si son verdadeiras ou  

Identificar a información esencial, os puntos  
 máis  relevantes  e  os  detalles  máis  

B3.1.   CL-   Comprende cartas, 
mensajes, emails, sms,  
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falsas.  
- Identificación do tipo textual, adaptando a 
comprensión al mismo: un email.  
- Distinción de tipos de comprensión: sentido xeral, 
información esencial, puntos principais, detalles 
relevantes.  
- Formulación de hipótesis sobre contido e 
contexto.  
- Inferencia  e  formulación 
 de  hipótesis  sobre significados a partir da 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüísticos.  
- Reformulación da hipótese a partir da 
comprensión de novos elementos.  

importantes.  
  

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas.  

B3.2.  
  

B3.3.  
  

B3.4.  
  

B3.5.  
  

B3.6.  
  

B3.7.  

AA –  

CSC-  

etc.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
- Convencions sociais: sobre as actividades de verano.  
- Normas de cortesía e rexistros: rexistro informal.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes.  
- Lenguaje no verbal.  

Coñecer e utilizar os aspectos sociolingüísticos 
adquiridos e os aspectos socioculturais xerais.  

  

3. Funcions comunicativas:  
- Expresión da opinión  
- Narración de feitos presentes  
- Descripción de actividades  
- Expresión do gusto wla preferencia  

Distinguir as funcions comunicativas máis 
relevantes e os seus expoñentes máis comuns, 
e patrons discursivos frecuentes.  

4. Estructuras sintácticas:  
- Present simple and present continuous  
- Comparatives and superlatives  
- Past simple questions  

Recoñecer e aplicar os constituíntes e a 
organización de estructuras sintácticas e os 
seus significados asociados.  

5. Léxico escrito de uso común (recepción):  
Reconocimiento y comprensión del léxico relacionado 
con:  
- Actividades de campamentos de verano: swimming, 
martial arts, rock climbing, dancing, quad biking, walking, 
trekking, skateboarding, painting, photography, football, 
horse riding.  

Recoñecer léxico escrito común e un 
repertorio delimitado de expresions e 
modismos frecuentes.  
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6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  
- Recoñecer a grafía de palabras con letras mudas.  

Recoñecer as principais convencions de 
formato, ortográficas, tipográficas e de 
puntuación, abreviaturas e símbolos de uso 
común e máis específico e os seus significados 
asociados.  

       

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN     

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares 
aprendizaxe  

de  Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de producción:  
- Movilizar e coordinar as propias competencias 
xeraiss e comunicativas.  
- Localizar e usar adecuadamente recursos 
lingüísticos ou temáticos.  
- Expresar a mensaxe axustándose aos modelos e 
fórmulas do tipo de texto.  
- Reaxustar a tarefa ou a mensaxe ante as 
dificultades e recursos dispoñibles.  
- Apoiarse en coñecementos previos.  

Escribir textos breves ou de lonxitude media, 
coherentes e de estructura clara.  

  
Coñecer, seleccionar e saber aplicar as 
estratexias máis adecuadas.  

B4.1.  
  

B4.2.  
  

B4.3.  
  

B4.4.  
  

B4.5.  
  

B4.6.  
  

B4.7.  

 CL- AA- 
SCC-  

  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
- Convencions sociais.  
- Normas de cortesía e rexistros.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes.  
- Linguaxe non verbal.  

Incorporar os coñecimentos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos.  

3. Funcions comunicativas:  
- Expresión da opinión  
- Narración de feitos presentes  
- Descripción de actividades  
- Expresión do gusto e da preferencia  

Llevar a cabo as funcions requeridas polo 
propósito comunicativo, utilizando os seus 
exponentes máis comuns e patrons 
discursivos habituais.  

4. Estructuras sintácticas:  
- Present simple and present continuous  
- Comparatives and superlatives  
- Past simple questions  

Mostrar un bo control sobre estructuras 
sintácticas de uso habitual, e seleccionar os 
elementos de coherencia e cohesión textual 
adecuados.  

5. Léxico escrito de uso común (producción):  Coñecer e utilizar léxico escrito de uso  
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Utilización del léxico relacionado con:  
- Actividades de campamentos de verano: swimming, 
martial arts, rock climbing, dancing, quad biking, walking, 
trekking, skateboarding, painting, photography, football, 
horse riding.  

común e un repertorio limitado de expresiones 
e modismos de uso frecuente.  

      

6. Patrons gráficos convencions ortográficas.  
- Escribir correctamente palabras con letras mudas.  

Utilizar as convencions ortográficas, de 
puntuación e de formato máis frecuentes con 
razonable corrección.  
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Unidad 1: Open book  

  
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS      

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de 
tarefa e tema clasificando vocabulario segundo sexan cousas 
que recordan ou esquecen.  
- Identificación do tipo textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo: conversacions sobre recordos.  
- Distinción de tipos de comprensión: sentido xeral, 
información esencial, puntos principais, detalles relevantes.  
- Formulación de hipótesis sobre contido e contexto.  
- Inferencia e formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir da comprensión 
de novos elementos: vocabulario relacionado converb 
patterns.  

Identifica o sentido xeral, a información esencial, 

os  puntos principais e os detalles máis 

relevantes.  
  

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas  

  

  

  

  

  

  

  

  

B1.1.  
  

B1.2.  
  

B1.3.  
  

B1.4.  
  

B1.5.  
  

B1.6.  
  

B1.7.  

CL- CSC- 

CEC-  

AA-  

CM-  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
• Comprende las ideas 

principales de 
conversaciones.  

• Capta detalles 
relevantes  de 
conversaciones.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  Coñecer e utilizar os aspectos socioculturais e  

- Convencions sociais: nunha conversa.  sociolingüísticos  adquiridos  e  convencions      
- Normas de cortesía e rexistros: respectar o turno de 
palabra.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes: mostrar 
interés pola conversación.  
- Linguaxe non verbal.  

sociais.  
  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

3. Funcions comunicativas:  Distinguir as funciones comunicativas máis  

- Narración de feitos pasados  relevantes e os seus exponentes máis comuns, e      
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- Expresión de hábitos pasados  
- Expresión da opinión  
- Petición e ofrecemento de información  

patrons discursivos frecuentes.  
  

  

   

  

  

  

 

4. Estructuras sintácticas:  Aplicar coñecementos sobre os constituyentes e  

 
- Past simple e Past continuous  
- Past perfect  
- Adverbios de frecuenza  
- Used to  
- Expresions de tempo  

patrones sintácticos y discursivos frecuentes en la 
comunicación oral, y sus significados asociados.  

      

5. Léxico oral de uso común (recepción):  
Recoñecemento e comprensión do léxico relacionado con: - 
Biografías: an only child, moved, remarried, was born, split 
up, grew up, brought up, get on, look like, take after; birth, 
childhood, grown-up, upbringing.  
- Verb patterns: forget, learn, lose, miss, remember, remind.  

Reconocer léxico oral común e inferir los 
significados de palabras y un repertorio limitado 
de expresiones y modismos de uso frecuente.  

  

6. Patrons sonoros, acentuales, rítmicos e de entonación: - 
Identificar a pronuncia de /h/ e das formas contraídas de 
had.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación comunes, y reconocer 
sus significados e intenciones comunicativas.  

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN    

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de producción:  
- Concebir e expresar a mensaje con claridade e 
adecuar o texto ao destinatario, contexto e canle: utilizar a 
linguaxe da rúa (Street talk).  
- Expresar  a  mensajx  con  claridade, 
 coherencia, estructurándoo e axustándose a modelos 
e fórmulas de cada tipo de texto.  
- Reaxustar a tarefa ál mensaxe ante as dificultades e 
recursos dispoñibles.  
- Apoiarse en coñecementos previos.  
- Compensar as carencias lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais.  

Producir textos breves ou de lonxitude media nun 
rexistro formal, neutro ou informal.  

  
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas.  

  
Manter o ritmo do discurso con fluidez para facer 
comprensible a mensaxe.  

  
Interactuar de xeito sinxelo en intercambios 
claramente estructurados.  

B2.1.  
  

B2.2.  
  

B2.3.  
  

B2.4.  

CL- CSC 

–  

CEC-  

AA- CM-  

• Hace  una 
exposición sobre un tema 
trabajado.  

• Contesta a 
preguntas sobre una 
exposición realizada.  

• Participa  
 en  
conversaciones informales 
sobre asuntos  
cotidianos  o 
 menos habituales.  
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2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: -Convencions 
sociais.  
- Normas de cortesía e rexistros: rexistro informal - 
Costumes, valores, crenzas e actitudes.  

Incorporar os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos.  

 
- Linguaxe non verbal: xestos.           

3. Funcions comunicativas:  
- Narración de feitos pasados  
- Expresión de hábitos pasados  
- Expresión da opinión  
- Petición e ofrecemento de información  

Levar a cabo as funcions para o propósito 
comunicativo, utilizando os seus expoñentes máis 
comuns e patrons discursivos habituais.  

  

4. Estructuras sintácticas:  
- Past simple e Past continuous  
- Past perfect  
- Adverbios de frecuencia  
- Used to  
- Expresions de tempo  

Mostrar buen control sobre estructuras 
sintácticas de uso habitual, e seleccionar os 
elementos adecuados para organizarol discurso.  

5. Léxico oral de uso común (producción):  
Utilización do léxico relacionado con:  
- Biografías: an only child, moved, remarried, was born, 
split up, grew up, brought up, get on, look like, take after; 
birth, childhood, grown-up, upbringing.  
- Verb patterns: forget, learn, lose, miss, remember, 
remind.  

Coñecer e utilizar léxico oral de uso común e un 
repertorio limitado de expresions e modismos de 
uso frecuente.  

6. Patrons sonoros, acentuais, rítmicos e de entonación: - 
Practicar a pronuncia de /h/ e das formas contraídas de 
had.  

Pronunciar e entonar de modo claro e 
comprensible.  

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS     

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares 
de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  
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1. Estratexias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de 
tarefa e tema: elaborando listados de títulos de películas e 
libros.  
- Identificación do tipo textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo: un extracto da novela Crepúsculo. 
Un artígo sobre os hábitos de lectura.  
- Distinción de tipos de comprensión: sentido xeral, 
información esencial, puntos principais, detalles relevantes.  

Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e os detalles máis importantes.  

  
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas.  

B3.1.  
  

B3.2.  
  

B3.3.  

CL-.  

CEC –  

AA- CM-  

• Comprende  
cartas, mensajes, emails, 
sms, etc.  

• Entiende  
información específica de 
artículos periodísticos.  

 
- Formulación da hipótese sobre contido e contexto.  
- Inferencia e formulación de hipótesis sobre 
significados a partir da comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir da comprensión 
de novos elementos: palabras expresions co mesmo 
significado.  

  B3.4.  
  

B3.5.  
  

B3.6.  
  

B3.7.  

  • Entiende  
información específica de 
carácter   concreto en 
material de referencia o 
Internet.  

• Entiende los 
aspectos generales y los 
detalles más relevantes  en 
relatos o historias.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: - 
Convencions sociais: os hábitos de lectura en 
adolescentes.  
- Normas de cortesía e rexistros: normas sociais eculturais.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes: hábitos de lectura.  
- Linguaxe non verbal.  

Coñecer e utilizar os aspectos sociolingüísticos 
adquiridos e os aspectos socioculturais xerais.  

3. Funciones comunicativas:  
- Narración de feitos pasados  
- Expresión de hábitos pasados  
- Expresión da opinión  
- Petición e ofrecemento de información  

Distinguir as funcions comunicativas máis 
relevantes e os seus expoñentes máis comuns, e 
patrons discursivos frecuentes.  

4. Estructuras sintácticas:  
- Past simple e Past continuous  
- Past perfect  
- Adverbios de frecuencia  
- Used to  
- Expresions de tempo  

Recoñecer e aplicar os constituíntes e a 
organización de estructuras sintácticas e os seus 
significados asociados.  
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5. Léxico escrito de uso común (recepción):  
Recoñecemento e comprensión do léxico relacionado con: - 
Biografías: an only child, moved, remarried, was born, split 
up, grew up, brought up, get on, look like, take after; birth, 
childhood, grown-up, upbringing.  
- Verb patterns: forget, learn, lose, miss, remember, remind.  

Recoñecer léxico escrito común e un repertorio 
delimitado de expresions e modismos frecuentes.  

6. Patrons gráficos e convencions ortográficas.  
Recoñecer a grafía do sonido /h/ e das formas contraídas  

Recoñecer as principais convencions de formato, 
ortográficas, tipográficas e de puntuación,  

  

 
de had.  abreviaturas e símbolos de uso común e máis 

específico e os seus significados asociados.  
      

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN    

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares 
de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de producción:  
- Movilizar e coordinar as propias competencias xerais 
e comunicativas: ordenando expresions de tempo, 
acontecementos, de máis reciente a menos.  
- Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos 
ou temáticos.  
- Expresar a mensaxe axustándose aos modelos e 
fórmulas do tipo de texto: un email informal a un amigo.  
- Reaxustar a tarefa ou a mensaxe ante as dificultades 
e recursos dispoñibles.  
- Apoiarse en coñecementos previos: uso das 
expresions e plan proporcionados. Utilizar os conectores de 
tempo.  

Escribir textos breves ou de lonxitude media, 
coherentes e de estructura clara.  

  
Coñecer, seleccionar e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas.  

B4.1.  
  

B4.2.  
  

B4.3.  
  

B4.4.  
  

B4.5.  
  

B4.6.  
  

B4.7.  

CL- CSC 

-.  

CEC –  

AA- CM-  

• Respeta  las  
convenciones y normas al 
escribir textos breves.  

• Escribe cartas, 
emails o mensajes 
personales.  

• Participa  en foros, 
blogs y chats.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
- Convencions sociais: compartir boas experienzas cos 
amigos.  
- Normas de cortesía e rexistros: un texto informal.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes.  
- Linguaxe non verbal.  

Incorporar os coñecimentos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos.  
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3. Funcions comunicativas:  
- Narración de feitos pasados  
- Expresión de hábitos pasados  
- Expresión de opinión  
- Petición e ofrecemento de información  

Llevar a cabo as funcions requeridas polo 
propósito comunicativo, utilizando os seus 
exponentes máis comuns e patrons discursivos 
habituais.  

4. Estructuras sintácticas:  
- Past simple e Past continuous  
- Past perfect  
- Adverbios de frecuencia - Used to  

Mostrar un bo control sobre estructuras 
sintácticas de uso habitual, e seleccionar os 
elementos de coherencia e cohesión textual 
adecuados.  

 
- Expresiones de tempo          

5. Léxico escrito de uso común (producción):  
Utilización de léxico relacionado con:  
- Biografías: an only child, moved, remarried, was born, 
split up, grew up, brought up, get on, look like, take after; 
birth, childhood, grown-up, upbringing.  
- Verb patterns: forget, learn, lose, miss, remember, 
remind.  

Coñecer e utilizar léxico escrito de uso común e 
un repertorio limitado de expresiones e 
modismos de uso frecuente.  

  

6. Patrons gráficos e convencions ortográficas. - 
Utilizar as formas contraídas de had.  

Utilizar as convencions ortográficas, de 
puntuación e de formato máis frecuentes con 
razonable corrección.  
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Unidad 2: The world of work  

  
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS       

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares 
de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de 
tarefa e tema: contestando a preguntas sobreol tema 
relacionado con gañar cartos.  
- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo: un programa de radio sobre 

hobbieslucrativos. - Distinción de tipos de comprensión: 

sentido xeral, información esencial, puntos principais, 

detallesrelevantes.  
- Formulación de hipótesis sobre contido e contexto.  
- Inferencia e formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de elementos significativos, lingüísticos 
e paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir da comprensión 
de novos elementos: vocabulario relacionado con 
adxectivos.  

Identifica o sentido xeral, a  información esencial, 
os puntos principais e os detalles máis relevantes.  

  
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas  

B1.1.  
  

B1.2.  
  

B1.3.  
  

B1.4.  
  

B1.5.  
  

B1.6.  

B1.7..  

CL- CEC 

–  

CSC-  

AA- SIE-  

• Comprende las 
ideas principales de 
conversaciones.  

• Capta  detalles  
relevantes   
 de conversaciones.  

• Identifica las 
funciones comunicativas en 
conversaciones informales.  

• Entiende preguntas 

 en  
conversaciones formales o 
entrevistas.  

• Capta  
información relevante y 
detalles de comentarios en 
conversaciones formales o 
entrevistas.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
- Convencions sociais: cobrar por practicar un hobby.  
- Normas de cortesía e rexistros: un programa de radio.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes: ante os cartos.  
- Linguaxe non verbal.  

Coñecer e utilizar os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos  adquiridos  e 
 convencions sociais.  
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3. Funcions comunicativas:  
- Descripción de persoas  
- Expresión da duración  
- Petición e expresión de información  
- Expresión da opinión  
- Descripción de habilidades  
- Petición e ofrecemento de información  

Distinguir as funcions comunicativas máis 
relevantes e os seus exponentes máis comuns, e 
patrons discursivos frecuentes.  

• Reconoce las ideas 
principales en 
presentaciones orales.  

• Capta  la  
información más relevante  
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4. Estructuras sintácticas:  
- Present perfect con just  
- Already y yet  
- Present perfect conitnuous con for e since - Uso de 

How long…?  
- Present perfect simple vs present perfect continuous  

Aplicar coñecementos sobre os constituíntes e 
patrons sintácticos e discursivos frecuentes na 
comunicación oral, eos seus significados 
asociados.  

    en presentaciones.  

5. Léxico oral de uso común (recepción):  
Recoñecemento e comprensión de léxico relacionado con: - 
Destrezas e habilidades para os traballos: willing to learn, 
work under pressure, experience, good at, knowledge of, 
good computer skills.  
- Adxectivos según os sufixos:-ive: creative, competitive, 
expensive; -al: original, natural, professional; -y: easy, lucky, 
trendy, wealthy; -ful: successful, careful, useful; -able: 
profitable, fashionable, valuable.  

Recoñecer léxico oral común e inferir os 
significados de palabras e un repertorio limitado 
de expresions e modismos de uso frecuente.  

6. Patrons sonoros, acentuais, rítmicos e de entonación: - 
Identificar a pronuncia de /u:/, /ʊ/ y/ʌ/.  

Discriminar patrons sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entonación comuns, recoñecer os seus 
significados e intencions comunicativas.  

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN    

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares 
de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de producción:  
- Concebir e expresar a mensaxe con claridade e 
adecuar o texto ao destinatario, contexto e canle: unha 
entrevista de traballo.  
- Expresar a mensaxe con claridad, coherencia, 
estructurándoo e axustándose a modelos e fórmulas de cada 
tipo de texto.  
- Reaxustar a tarefa á mensaxe ante as dificultades e 
recursos dispoñibles.  
- Apoiarse en coñecementos previos.  
- Compensar  as  carencias 
 lingüísticas  mediante  
proceeimentos lingüísticos, paralingüísticos ou  

Producir textos breves ou de lonxitude media nun 
rexistro formal, neutro ou informal.  

  
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas.  

  
Manter o ritmo do discurso con fluidez para facer 
comprensible a mensaxe.  

  
Interactuar de xeito sinxelo en intercambios 
claramente estructurados.  

B2.1.  
  

B2.2.  
  

B2.4.  

CL- CEC-  

CSC-  

AA- SIE-  

• Hace  una 
exposición sobre un tema 
trabajado.  

• Contesta  a 

preguntas  sobre 

 una exposición 

realizada.  

• Participa  en  
conversaciones informales 
sobre asuntos cotidianos o 
menos habituales.  
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paratextuais.         •  Participa  en  
conversaciones formales o 
entrevistas.  2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

-Convencions sociais.  
- Normas de cortesía e rexistros: formal nunha entrevista.  
- Costumes, valores, crenczas e actitudes.  
- Linguaxe non verbal: xestos corporais.  

Incorporar os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos.  

3. Funcions comunicativas:  
- Descripción de persoas  
- Expresión da duración  
- Petición e expresión de información  
- Expresión da opinión  
- Descripción de habilidades  
- Petición e ofrecemnto de información  

Levar a cabo as funcions para o propósito 
comunicativo, utilizando os seus expoñentes máis 
comuns e patrons discursivos habituais.  

4. Estructuras sintácticas:  
- Present perfect con just  
- Already e yet  
- Present perfect conitnuous con for e since - Uso de 

How long…?  
- Present perfect simple vs present perfect continuous  

Mostrar buen control sobre estructuras 
sintácticas de uso habitual, e seleccionar os 
elementos adecuados para organizarol discurso.  

5. Léxico oral de uso común (producción):  
Utilización do léxico relacionado con:  
- Destrezas e habilidades para os traballos: willing to 
learn, work under pressure, experience, good at, knowledge 
of, good computer skills.  
- Adxectivos según os sufixos:-ive: creative, 
competitive, expensive; -al: original, natural, professional; -y: 
easy, lucky, trendy, wealthy; -ful: successful, careful, useful; -
able: profitable, fashionable, valuable.  

Coñecer e utilizar léxico oral de uso común e un 
repertorio limitado de expresions e modismos  de 
uso frecuente.  

6. Patrons sonoros, acentuales, rítmicos e de entonación: - 
Practicar a pronuncia de /u:/, /ʊ/ y/ʌ/.  

Pronunciar e entonar de modo claro e 
comprensible.  

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS    

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares 
de  

Competencias clave  Indicadores de logro  

 

    aprendizaxe      
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1. Estratexias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de 
tarefa e tema: completando frases con preposicions.  
- Identificación ol tipo textual, adaptando a 
comprensión ao mismo: unha web sobre historias de 
carreiras; un artígo sobre a importancia de ser felices co 
traballo.  
- Distinción de tipos de comprensión: sentido xeral, 
información esencial, puntos principais, detalles relevantes.  
- Formulación de hipótesis sobre contido e contexto.  
- Inferencia e formulación de hipótesis sobre 
significados a partir da comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e paralingüísticos.  
- Reformulación da hipótese a partir da comprensión 
de novos elementos: vocabulario relacionado con destrezas 
e habilidades para os traballos.  

Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e os detalles máis importantes.  

  
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas.  

B3.1.  
  

B3.2.  
  

B3.3.  
  

B3.4.  
  

B3.5.  
  

B3.6.  
  

B3.7.  

CEC-  

CSC-  

AA- SIE-  

• Entiende el sentido 
general, los puntos 
principales e información 
relevante de anuncios 
materiales o digitales.  

• Entiende  la 
información  principal 
 y relevante de cartas  

o emails formales.  

• Entiende  
información específica de 
artículos periodísticos.  

• Entiende  
información específica de  

 carácter  concreto  en  
material de referencia o 
Internet.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
- Convencions sociais: a felicidade noltraballo.  
- Normas de cortesía e rexistros: normas sociais.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes: a importancia 
dunha boa formación para o traballo; a importancia de 
realizar un traballo que guste.  
- Linguaxe non verbal.  

Coñecer e utilizar os aspectos sociolingüísticos 
adquiridos e os aspectos socioculturais xerais.  

3. Funcions comunicativas:  
- Descripción de persoas  
- Expresión da duración  
- Petición e expresión de información  
- Expresión da opinión  
- Descripción de habilidades  
- Petición e ofrecemento de información  

Distinguir as funcions comunicativas máis 
relevantes e os seus expoñentes máis comuns, e 
patrons discursivos frecuentes.  

4. Estructuras sintácticas:  
- Present perfect con just  
- Already e yet  
- Present perfect conitnuous con for e since - Uso de 
How long…?  

Recoñecer e aplicar os constituíntes e a 
organización de estructuras sintácticas e os seus 
significados asociados.  

 
- Present perfect simple vs present perfect continuous          
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5. Léxico escrito de uso común (recepción):  
Recoñecemento e comprensión de léxico relacionado con: - 
Destrezas e habilidades para os traballos: willing to learn, 
work under pressure, experience, good at, knowledge of, 
good computer skills.  
- Adxectivos según os sufixos:-ive: creative, competitive, 
expensive; -al: original, natural, professional; -y: easy, lucky, 
trendy, wealthy; -ful: successful, careful, useful; -able: 
profitable, fashionable, valuable.  

Recoñecer léxico escrito común e un repertorio 
delimitado de expresions e modismos frecuentes.  

  

6. Patrons gráficos e convencions ortográficas. - 
Recoñecer a grafía de /u:/, /ʊ/ y/ʌ/.  

Recoñecer as principais convencions de formato, 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, 
abreviaturas e símbolos de uso común e máis 
específico e os seus significados asociados.  

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN    

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares 
de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de producción:  
- Movilizar e coordinar as propias competencias xerais 
e comunicativas: a través dun xogo de adiviñar o traballo que 
se describe.  
- Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos 
ou temáticos.  
- Expresar a mensaxe xjustándose a modelos e 
fórmulas do tipo de texto: unha carta de presentación.  
- Reaxustar a tarefa ou a mensaxe ante as dificultades 
e recursos dispoñibles.  
- Apoiarse en coñecementos previos: uso das 
expresions e plans proporcionados.  

Escribir textos breves ou de lonxitude media, 
coherentes e de estructura clara.  

  
Coñecer, seleccionar e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas.  

B4.1..  
  

B4.2..  

B4.3.  

B4.4.  
  

B4.5.  

B4.6. .  

B4.7.  

CL- CEC-  

CSC-  

AA- SIE-  

• Respeta  las 
convenciones y normas al 
escribir textos breves.  

• Escribe cartas o 
emails formales.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
- Convencions sociais: ao solicitar un posto de traballo.  
- Normas de cortesía e rexistros: un texto formal.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes.  

Incorporar os coñecimentos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos.  

 
- Linguaxe non verbal.          
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3. Funcions comunicativas:  
- Descripción de persoas  
- Expresión da duración  
- Petición e expresión de información  
- Expresión da opinión  
- Descripción de habilidades  
- Petición e ofrecemento de información  

Llevar a cabo as funcions requeridas polo 
propósito comunicativo, utilizando os seus 
exponentes máis comuns e patrons discursivos 
habituais.  

  

4. Estructuras sintácticas:  
- Present perfect con just  
- Already e yet  
- Present perfect conitnuous con for e since - Uso de 

How long…?  
- Present perfect simple vs present perfect continuous  

Mostrar un bo control sobre estructuras 
sintácticas de uso habitual, e seleccionar os 
elementos de coherencia e cohesión textual 
adecuados.  

5. Léxico escrito de uso común (producción):  
Utilización do léxico relacionado con:  
- Destrezas e habilidades para os traballos: willing to 
learn, work under pressure, experience, good at, knowledge 
of, good computer skills.  
- Adxectivos según os sufixos:-ive: creative, 
competitive, expensive; -al: original, natural, professional; -y: 
easy, lucky, trendy, wealthy; -ful: successful, careful, useful; -
able: profitable, fashionable, valuable.  

Coñecer e utilizar léxico escrito de uso común e 
un repertorio limitado de expresiones e 
modismos de uso frecuente.  

6. Patrons gráficos e convencions ortográficas.  
- Escribir correctamente o vocabulario da unidade.  

Utilizar as convencions ortográficas, de 
puntuación e de formato máis frecuentes con 
razonable corrección.  

  

  

  

Unidad 3: Our future  

  
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS       
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Contidos  Criterios de avaluación  Estándares 
de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de 

tarefa e tema: a través dun debate sobre cómo seráol ano 

2050. - Identificación de tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mismo: un programa de TV sobre o futuro. - 

Distinción de tipos de comprensión: sentido xeral, 

información esencial, puntos principais, detallesrelevantes.  
- Formulación de hipótesis sobre contido e contexto.  
- Inferencia e formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir da comprensión 
de nvos elementos: vocabulario novo introducido na 
unidade.  

Identifica o sentido xeral, a  información esencial, 
os puntos principais e os detalles máis relevantes.  

  
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas  

B1.1.  
  

B1.2.  
  

B1.3.  
  

B1.4.  
  

B1.5.  
  

B1.6.  
  

B1.7.  

CL- AA- 

CM-  

AA- CEC-  

• Comprende las 
ideas principales de 
conversaciones.  

• Capta  detalles  
relevantes   
 de conversaciones.  

• Identifica 
 las  
funciones comunicativas en 
conversaciones informales.  

• Reconoce las ideas 
principales en 
presentaciones orales.  

• Capta la 
información más relevante 
en presentaciones.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: - 
Convencions sociais: predicindo o futuro.  
- Normas de cortesía e rexistros: nun programa de radio. - 

Costumes, valores, crenzas e actitudes: ver o futuro con 

actitude positiva.  
- Linguaxe non verbal.  

Coñecer e utilizar os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos  adquiridos  e 
 convencions sociais.  

3. Funcions comunicativas:  
- Narración de feitos futuros  
- Descripción de persoas  
- Expresión de ventxjas e desventaxas  

Distinguir as funcions comunicativas máis 
relevantes e os seus exponentes máis comuns, e 
patrons discursivos frecuentes.  

 
- Expresión de contraste  
- Expresión da adición  
- Expresión da opinión  
- Petición e ofrecemento de información  

         

4. Estructuras sintácticas:  
- Futuro: Present continuous, be going to, will, present 
simple  
- Future continuous  
- Future perfect  

Aplicar coñecementos sobre os constituíntes e 
patrons sintácticos e discursivos frecuentes na 
comunicación oral, eos seus significados 
asociados.  
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5. Léxico oral de uso común (recepción):  
Recoñecemento e comprensión de léxico relacionado con: - 

Personas nas nosas vidas: acquitance, ex-boyfriend, 

flatmate, half-brother, nephew, niece, partner, sister-in-law, 

stepmother, stranger.  
- Formación de palabras verbo-sustantivo: verb: develop, 
survive, predict, improve, pollute, employ, connect, explode 
; noun: evelopment, survival, prediction, improvement, 
pollution, employment, connection, explosion.  

Recoñecer léxico oral común e inferir os 
significados de palabras e un repertorio limitado 
de expresions e modismos de uso frecuente.  

6. Patrons sonoros, acentuales, rítmicos e de entonación: - 
Identificar a pronuncia de ‘ll have /ləv/, won’t have 
/wəʊntəv/.  

Discriminar patrons sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entonación comuns, recoñecer os seus 
significados e intencions comunicativas.  

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN     

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares 
de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro   

1. Estratexias de producción:  
- Concebir e expresar a mensaxe con claridade e 
adecuar o texto ao destinatario, contexto e canle: 
clarificando as ideas.  
- Expresar a mensaxe con claridade, coherencia, 
estructurándoo e axustándose a modelos e fórmulas de cada 
tipo de texto.  
- Reaxustar a tarefa ou a mensaxe ante as dificultades 
e  

Producir textos breves ou de lonxitude media nun 
rexistro formal, neutro ou informal.  

  
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas.  

  
Manter o ritmo do discurso con fluidez para facer 
comprensible a mensaxe.  

B2.1.  
  

B2.2.  
  

B2.3.  

CL- AA- 

CM- 

CEC-  

SIE-  

 •  Participa  en  
conversaciones informales 
sobre asuntos cotidianos o 
menos habituales.  

  

  
recursos dispoñibles.  
- Apoiarse en coñecementos previos.  
- Compensar as carencias lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais.  

  
Interactuar de xeito sinxelo en intercambios 
claramente estructurados.  

B2.4.      
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2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: -
Convencions sociais.  
- Normas de cortesía e rexistros: mostrar interés 
pola conversación.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes.  
- Linguaxe non verbal: xestos corporais.  

 Incorporar os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos.  

  

3. Funcions comunicativas:  
- Narración de feitos futuros  
- Descripción de persoas  
- Expresión de ventaxas y desventaxas  
- Expresión de contraste  
- Expresión da adición  
- Expresión da opinión  
- Petición e ofrecemento de información  

 Levar a cabo as funcions para o propósito 
comunicativo, utilizando os seus expoñentes máis 
comuns e patrons discursivos habituais.  

4. Estructuras sintácticas:  
- Futuro: Present continuous, be going to, will, 
present simple  
- Future continuous  
- Future perfect  

 Mostrar buen control sobre estructuras 
sintácticas de uso habitual, e seleccionar os 
elementos adecuados para organizarol discurso.  

5. Léxico oral de uso común (producción): Utilización 

de léxico relacionado con:  
- Persoas nas nosas vidas: acquitance, ex-boyfriend, 
flatmate, half-brother, nephew, niece, partner, sister-in-
law, stepmother, stranger.  
- Formación de palabras verbo-sustantivo: verb: 
develop, survive, predict, improve, pollute, employ, 
connect, explode ; noun: evelopment, survival, prediction, 
improvement, pollution, employment, connection, 
explosion.  

Coñecer e utilizar léxico oral de uso común e un 
repertorio limitado de expresions e modismos  de 
uso frecuente.  

6. Patrons sonoros, acentuais, rítmicos e de entonación:   Pronunciar e entonar  de  modo  claro  e  

 
- Practicar a pronuncia de ‘ll have /ləv/, won’t have 
/wəʊntəv/.  

comprensible.        

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS    
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Contidos  Criterios de avaluación  Estándares 
de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de 
tarefa e tema: descifrando a linguaxe utilizado nos SMS.  
- Identificación do tipo textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo: mensaxes; un artígo sobre cómo 
cambiaron as familias.  
- Distinción de tipos de comprensión: sentido xeral, 
información esencial, puntos principais, detallesrelevantes.  
- Formulación de hipótesis sobre contido e contexto.  
- Inferencia e formulación de hipótesis sobre 
significados a partir da comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e paralingüísticos.  
- Reformulación da hipótese a partir da comprensión 
de novos elementos: vocabulario relacionado con persoas nas 
nosas vidas.  

Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e os detalles máis importantes.  

  
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas.  

B3.1.  
  

B3.2.  
  

B3.3.  

B3.4 B3.5.  

B3.6.  
  

B3.7.  

AA- CM- 

CEC-  

SIE- CSC-  

CL-  

• Comprende  
cartas, mensajes, emails, 
sms, etc.  

• Entiende  
información específica de 
artículos periodísticos.  

• Entiende  
información específica de  

 carácter  concreto  en  
material de referencia o 
Internet.  

2. Aspectos socioculturales e sociolingüísticos: - 
Convencions sociais: cambio na familia.  
- Normas de cortesía e rexistros: normas sociais.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes: o valor da familia.  
- Linguaxe non verbal.  

Coñecer e utilizar os aspectos sociolingüísticos 
adquiridos e os aspectos socioculturais xerais.  

3. Funcions comunicativas:  
- Narración de feitos futuros  
- Descripción de persoas  
- Expresión de ventaxas e desventaxas  
- Expresión de contraste  
- Expresión da adición  
- Expresión da opinión  
- Petición e ofrecemento de información  

Distinguir as funcions comunicativas máis 
relevantes e os seus expoñentes máis comuns, e 
patrons discursivos frecuentes.  

 
4. Estructuras sintácticas:  
- Futuro: Present continuous, be going to, will, present 
simple  
- Future continuous  
- Future perfect  

Recoñecer e aplicar os constituíntes e a 
organización de estructuras sintácticas e os seus 
significados asociados.  
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5. Léxico escrito de uso común (recepción):  
Recoñecemento e comprensión do léxico relacionado con: - 

Persoas asn nosas vidas: acquitance, ex-boyfriend, 

flatmate, half-brother, nephew, niece, partner, sister-in-

law, stepmother, stranger.  
- Formación de palabras verbo-sustantivo: verb: develop, 
survive, predict, improve, pollute, employ, connect, explode 
; noun: evelopment, survival, prediction, improvement, 
pollution, employment, connection, explosion.  

Recoñecer léxico escrito común e un repertorio 
delimitado de expresions e modismos frecuentes.  

6. Patrons gráficos e convencions ortográficas. - 
Recoñecer a grafía de ‘ll have /ləv/, won’t have 
/wəʊntəv/.  

Recoñecer as principais convencions de formato, 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, 
abreviaturas e símbolos de uso común e máis 
específico e os seus significados asociados.  

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN    

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares 
de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de producción:  
- Movilizar e coordinar as propias competencias xerais 
e comunicativas: completando frases e debatindo sobre as 
redes sociais.  
- Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos 
ou temáticos.  
- Expresar a mensaxe axustándose a modelos e 

fórmulas ol tipo de texto: un ensaio sobre ventaxas e 

desventaxas. - Reaxustar a tarefa aol mensaxe ante as 

dificultades e recursos dispoñibles.  
- Apoiarse en coñecmentos previos: uso das 
expresions e  

Escribir textos breves ou de lonxitude media, 
coherentes e de estructura clara.  

  
Coñecer, seleccionar e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas.  

B4.1.  
  

B4.2.  
  

B4.3.  
  

B4.4.  
  

B4.5.  

AA- CM- 

CEC-  

SIE- CSC-  

.  

• Escribe notas, 
mensajes y apuntes breves.  

• Redacta  breves 
informes con información 
esencial.  
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plan proporcionados.    B4.6.  

  
B4.7.  

    

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: - 
Convencions sociais: sobre redes sociais.  
- Normas de cortesía e registros: un texto informal. - 

Costumes, valores, crenzas e actitudes: a importancia 

actual das redes sociais.  
- Linguaxe non verbal.  

Incorporar os coñecimentos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos.  

  

3. Funcions comunicativas:  
- Narración de feitos futuros  
- Descripción de persoas  
- Expresión de ventaxas e desventaxas  
- Expresión de contraste  
- Expresión da adición  
- Expresión da opinión  
- Petición e ofrecemento de información  

Llevar a cabo as funcions requeridas polo 
propósito comunicativo, utilizando os seus 
exponentes máis comuns e patrons discursivos 
habituais.  

4. Estructuras sintácticas:  
- Futuro: Present continuous, be going to, will, present 
simple  
- Future continuous  
- Future perfect  

Mostrar un bo control sobre estructuras 
sintácticas de uso habitual, e seleccionar os 
elementos de coherencia e cohesión textual 
adecuados.  

5. Léxico escrito de uso común (producción): Utilización 
del léxico relacionado con:  
- Persons nas nosas vidas: acquitance, ex-boyfriend, 
flatmate, half-brother, nephew, niece, partner, sister-in-law, 
stepmother, stranger.  
- Formación de palabras verbo-sustantivo: verb: 
develop, survive, predict, improve,  pollute,  employ,  
connect, explode ; noun: evelopment, survival, prediction, 
improvement, pollution, employment, connection, explosion.  

Coñecer e utilizar léxico escrito de uso común e 
un repertorio limitado de expresiones e 
modismos de uso frecuente.  

6. Patrons gráficos e convencions ortográficas.  
- Escribir correctamente o vocabulario da unidade.  

Utilizar as convencions ortográficas, de 
puntuación e de formato máis frecuentes con 
razonable corrección.  
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Unidad 4: Going places  

  
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS      

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de 
tarefa e tema: recibindo información sobre os lugares da 
conversación: Clifden e Dublin.  
- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo: unha conversa telefónica sobre un 

traslado. - Distinción de tipos de comprensión: sentido xeral, 

información esencial, puntos principais, detalles  relevantes.  
- Formulación de hipótesis sobre contido e contexto.  
- Inferencia e formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de elementos significativos, lingüísticos 
e paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir da comprensión 
de novos elementos: adxectivos descriptivos.  

Identifica o sentido xeral, a información esencial, 
os puntos principais e os detalles máis 
relevantes.  

  
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas  

B1.1.  
  

B1.2.  
  

B1.3.  
  

B1.4.  
  

B1.5.  
  

B1.6.  
  

B1.7.  

CEC-  

CM-  

AA- CSC-  

SIE-  

• Comprende las ideas 
principales de 
conversaciones.  

• Capta  detalles  
relevantes   
 de conversaciones.  

• Identifica 
 las  
funciones comunicativas   
en   conversaciones 
informales.  

2. Aspectos socioculturais esociolingüísticos:  
- Convencions sociais: sobre a vida nun sitio pequeno ou 

nunha gran cidade.  
- Normas de cortesía e rexistros: rexistro informal. - 

Costumes, valores, crenzas e actitudes: prioridades na vida 

según o lugar de residencia.  
- Linguaxe non verbal.  

Coñecer e utilizar os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos  adquiridos  e 
 convencions sociais.  

3. Funcions comunicativas:  
- Descripción de obxectos  
- Descripción de lugares  
- Descripción de actividades  
- Expresión de comparacions  

Distinguir as funcions comunicativas máis 
relevantes e os seus exponentes máis comuns,  e 
patrons discursivos frecuentes.  
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- Expresión de gustos e preferenzas  
- Expresión da opinión  
- Petición y ofrecimiento de información  

        

4. Estructuras sintácticas:  
- Gerunds & Infinitives  
- Be e get used to  

Aplicar coñecementos sobre os constituíntes e 
patrons sintácticos e discursivos frecuentes na 
comunicación oral, eos seus significados 
asociados.  

  

5. Léxico oral de uso común (recepción):  
Recoñecemento e comprensión de léxico relacionado con: - 
Tipos de vacacions: an activity holiday, a beach holiday,a 
camping holiday, a city break, a safari, a skiing holiday. - 
Adxectivos extremos: huge, freezing, starving, disgusting, 
furious, tiny, spotless, hilarious, filthy, packed, amazing, 
boiling.  

Recoñecer léxico oral común e inferir os 
significados de palabras e un repertorio limitado 
de expresions e modismos de uso frecuente.  

6. Patrons sonoros, acentuais, rítmicos e de entonación: - 
Identificar a entonación na frase.  

Discriminar patrons sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entonación comuns, recoñecer os seus 
significados e intencions comunicativas.  

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN    

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de producción:  
- Concebir e expresar a mensaxe con claridade e 
adecuar o texto ao destinatario, contexto e canle: describir 
e comparar fotografías.  
- Expresar a mensaxe con claridade, coherencia, 
estructurándoo e axustándose a modelos e fórmulas de 
cada tipo de texto.  
- Reaxustar a tarefa á mensaxe ante as dificultades e 
recursos dispoñibles.  
- Apoiarse en coñecementos previos.  
- Compensar as carencias lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos, paralingüísticos ou 
uparatextuais.  

Producir textos breves ou de lonxitude media nun 
rexistro formal, neutro ou informal.  

  
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas.  

  
Manter o ritmo do discurso con fluidez para facer 
comprensible a mensaxe.  

  
Interactuar de xeito sinxelo en intercambios 
claramente estructurados.  

B2.1.  
  

B2.2.  
  

B2.3.  
  

B2.4.  

CEC-  

CM-  

AA- CSC-  

SIE-  

• Hace  una 
exposición sobre un tema 
trabajado.  

• Contesta  a 

preguntas  sobre 

 una exposición 

realizada.  

• Participa  en  
conversaciones informales 
sobre asuntos cotidianos o 
menos habituales.  
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2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: -Convencions 
sociais.  
- Normas de cortesía e rexistros: rexistro informal.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes.  
- Linguaxe non verbal.  

Incorporar os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos.  

      

3. Funciones comunicativas:  
- Descripción de obxectos  
- Descripción de lugares  
- Descripción de actividades  
- Expresión de comparacions  
- Expresión de gustos e preferencias  
- Expresión da opinión  
- Petición e ofrecemento de información  

Levar a cabo as funcions para o propósito 
comunicativo, utilizando os seus expoñentes 
máis comuns e patrons discursivos habituais.  

4. Estructuras sintácticas:  
- Gerunds & Infinitives Beey 
get used to  

Mostrar buen control sobre estructuras 
sintácticas de uso habitual, e seleccionar os 
elementos adecuados para organizarol discurso.  

5. Léxico oral de uso común (producción):  
Utilización de léxico relacionado con:  
- Tipos de vacacions: an activity holiday, a beach holiday,a 
camping holiday, a city break, a safari, a skiingholiday. - 
Adxectivos extremos: huge, freezing, starving, disgusting, 
furious, tiny, spotless, hilarious, filthy, packed, amazing, 
boiling.  

Coñecer e utilizar léxico oral de uso común e un 
repertorio limitado de expresions e modismos de 
uso frecuente.  

6. Patrons sonoros, acentuais, rítmicos e de entonación: - 
Producir correctamente a entonación na frase.  

Pronunciar e entonar de modo claro e 
comprensible.  

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS    

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de 
tarefa e tema: identificando os aspectos máis importantes 
das vacacions.  
- Identificación do tipo textual, adaptando a 
comprensión  

Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e os detalles máis importantes.  

  
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis  

B3.1.  
  

B3.2.  

CEC-  

CM-  

AA-  

• Entiende  
información específica de 
artículos periodísticos.  

• Entiende  
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ao mesmo: un cuestionario sobre turismo; un artígo sobre 
viaxar con poucos cartos.  
- Distinción de tipos de comprensión: sentido xeral, 
información esencial, puntos principais,  detalles relevantes.  
- Formulación de hipótesis sobre contido e contexto.  
- Inferencia e formulación de hipótesis sobre 
significados a partir da comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e paralingüísticos.  
- Reformulación da hipótese a partir da comprensión 
de novos elementos: vocabulario relacionado con tipos de 
vacacions.  

adecuadas.  B3.3.  
  

B3.4.  
  

B3.5.  
  

B3.6.  
  

B3.7.  

SIE-  

CSC-  

información específica de 
carácter concreto en 
material de referencia o 
Internet.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
- Convencions sociais: cómo viaxar con poucos cartos.  
- Normas de cortesía e rexistros: normas sociais.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes: encontrar 
trucos para aforrarse cartos nas viaxes.  
- Linguaxe non verbal.  

Coñecer e utilizar os aspectos sociolingüísticos 
adquiridos e os aspectos socioculturais xerais.  

3. Funcions comunicativas:  
- Descripción de obxectos  
- Descripción de lugares  
- Descripción de actividades  
- Expresión de comparacions  
- Expresión de gustos e preferencias  
- Expresión da opinión  
- Petición e ofrecemento de información  

Distinguir as funcions comunicativas máis 
relevantes e os seus expoñentes máis comuns, e 
patrons discursivos frecuentes.  

4. Estructuras sintácticas:  
- Gerunds & Infinitives  
- Be e get used to  

Recoñecer e aplicar os constituíntes e a 
organización de estructuras sintácticas e os seus 
significados asociados.  

5. Léxico escrito de uso común (recepción):  
Recoñecemento e comprensión do léxico relacionado con: 
- Tipos de vacacions: an activity holiday, a beach holiday,a 
camping holiday, a city break, a safari, a skiing holiday. - 
Adxectivos extremos: huge, freezing, starving, disgusting, 
furious, tiny, spotless, hilarious, filthy, packed, amazing,  

Recoñecer léxico escrito común e un repertorio 
delimitado de expresions e modismos 
frecuentes.  

 



  

 IES MACÍAS O NAMORADO.PADRÓN  DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE INGLÉS  CURSO 2022-2023  

  126  

boiling.          

6. Patrons gráficos e convencions ortográficas. - 
Recoñecer o vocabulario da unidade.  

Recoñecer as principais convencions de formato, 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, 
abreviaturas e símbolos de uso común e máis 
específico e os seus significados asociados.  

  

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN    

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de producción:  
- Movilizar e coordinar as propias competencias 

xerais e comunicativas: completando frases e describiendo 

imáxes. - Localizar e usar adecuadamente recursos 

lingüísticos ou temáticos.  
- Expresar a mensaxe axustándose a modelos e 
fórmulas do tipo de texto: unha descripción dun lugar.  
- Reaxustar a tarefa á mensaxe ante as dificultades e 
recursos dispoñibles.  
- Apoiarse en coñecementos previos: uso de 
expresions e plan proporcionados.  

Escribir textos breves ou de lonxitude media, 
coherentes e de estructura clara.  

  
Coñecer, seleccionar e saber aplicar as 
estratexias máis adecuadas.  

B4.1.  
  

B4.2.  
  

B4.3.  
  

B4.4.  
  

B4.5.  
  

B4.6.  

  
B4.7.  

  

CEC-  

CM-  

AA- SIE- 
CSC-  

• Completa  
cuestionarios 
 personales 
detallados.  

• Respeta 
 las  

convenciones y normas al 
escribir textos breves.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: - 
Convencions socias.  
- Normas de cortesía e rexistros: descripción informal.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes.  
- Linguaxe non verbal.  

Incorporar os coñecimentos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos.  

3. Funcions comunicativas:  
- Descripción de obxectos  
- Descripción de lugares  
- Descripción de actividades  
- Expresión de comparacions  
- Expresión de gustos e preferencias  
- Expresión da opinión  
- Petición e ofrecemento de información  

Llevar a cabo as funcions requeridas polo 
propósito comunicativo, utilizando os seus 
exponentes máis comuns e patrons discursivos 
habituais.  
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4. Estructuras sintácticas:  
- Gerunds & Infinitives  
- Be e get used to  

Mostrar un bo control sobre estructuras 
sintácticas de uso habitual, e seleccionar os 
elementos de coherencia e cohesión textual 
adecuados.  

      

5. Léxico escrito de uso común (producción):  
Utilización do léxico relacionado con:  
- Tipos de vacacions: an activity holiday, a beach 
holiday,a camping holiday, a city break, a safari, a skiing 
holiday.  
- Adxectivos extremos: huge, freezing, starving, 
disgusting, furious, tiny, spotless, hilarious, filthy, packed, 
amazing, boiling.  

Coñecer e utilizar léxico escrito de uso común e 
un repertorio limitado de expresiones e 
modismos de uso frecuente.  

6. Patrons gráficos e convencions ortográficas.  
- Escribir correctamente o vocabulario da unidade.  

Utilizar as convencions ortográficas, de 
puntuación e de formato máis frecuentes con 
razonable corrección.  
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Unidad 5: Mind and body  

  
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS      

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de 
tarefa e tema: expresando as súas preferencias sobre  as 
asignaturas escolares.  
- Identificación ol tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo: un programa de radio sobre a 

educación en UK. - Distinción de tipos de comprensión: 

sentido xeral, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes.  
- Formulación de hipótesis sobre contido e contexto. 

- Inferencia e formulación de hipótesis sobre significados a 

partir de elementos significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir da comprensión 
de novos elementos: vocabulario relacionado ca educación.  

Identifica o sentido xeral, a información esencial, 
os puntos principais e os detalles máis 
relevantes.  

  
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas  

B1.1.  
  

B1.2.  
  

B1.3.  
  

B1.4.  
  

B1.5.  
  

B1.6.  
  

B1.7.  

CL- CSC-  

CM- CEC-  

SIE-  

• Comprende las 
ideas principales de 
conversaciones.  

• Capta  detalles  
relevantes   
 de conversaciones.  

• Reconoce las ideas 
principales en 
presentaciones orales.  

• Capta  la 
información más relevante 
en presentaciones.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: - 
Convencions sociais: sobre a educación.  
- Normas de cortesía e rexistros: nun programa de radio. - 

Costumes, valores, crenzas e actitudes: una nota cultural 

sobre a educación no Reino Unido.  
- Linguaxe non verbal.  

Coñecer e utilizar os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos  adquiridos  e 
 convencions sociais.  

  

3. Funcions comunicativas:  
- Expresión de gustos e preferencias  
- Expresión de consellos e recomendacions  
- Expresión de habilidades  
- Petición e expresión de permiso  
- Expresión de obligación  

Distinguir as funcions comunicativas máis 
relevantes e os seus exponentes máis comuns,  e 
patrons discursivos frecuentes.  
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- Expresión de necesidade  
- Expresión de opinión  
- Petición e ofrecemento de información  

        

4. Estructuras sintácticas:  
- Verbos modais para expresar habilidade: can, could, 
be able to  
- Verbos modais para expresar ou pedir permiso: can, 

to be allowed to  
- Verbos modais para expresar obligación, permiso e 
necesidade: must, mustn’t, have to, don’t have to, had to, 
didn’t have to.  

Aplicar coñecementos sobre os constituíntes e 
patrons sintácticos e discursivos frecuentes na 
comunicación oral, eos seus significados 
asociados.  

  

5. Léxico oral de uso común (recepción):  
Recoñecemento e comprensión do léxico relacionado con: 

- Hábitos saudables: Eat a balanced diet. Avoid too much 

junk food. Drink plenty of water. Don’t drink too many fizzy 

drinks. Do regular exercise. Take the stairs. Get plenty of 

fresh air. Avoid spending too much time indoors.  
Sleep about eight hours a night.  
- Educación: term, school uniform, grades, degree, fees, 
student loan.  

Recoñecer léxico oral común e inferir os 
significados de palabras e un repertorio limitado 
de expresions e modismos de uso frecuente.  

6. Patrons sonoros, acentuais, rítmicos e de entonación: - 
Identificar a pronuncia das formas contraídas de can, 
could, will be able to.  

Discriminar patrons sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entonación comuns, recoñecer os seus 
significados e intencions comunicativas.  

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN    

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  
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1. Estratexias de producción:  
- Concebir e expresar a mensaxe con claridade e 
adecuar o texto ao destinatario, contexto e canle: cómo 
manter unha conversa.  
- Expresar a mensaxe con claridade, coherencia, 
estructurándoo e axustándose a modelos e fórmulas de cada 
tipo de texto.  
- Reaxustar a tarefa á mensaxe ante as dificultades e  

Producir textos breves ou de lonxitude media nun 
rexistro formal, neutro ou informal.  

  
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas.  

  
Manter o ritmo do discurso con fluidez para facer 
comprensible a mensaxe.  

B2.1.  
  

B2.2.  
  

B2.3.  

CL- CSC-  

CM- CEC-  

SIE-  

• Hace  una 
exposición sobre un tema 
trabajado.  

• Contesta  a 
preguntas  sobre 
 una exposición 
realizada.  

 
recursos dispoñibles.  
- Apoearse en coñecementos previos.  
- Compensar as carencias lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos, paralingüísticos ou 
paratextuales.  

  
Interactuar de xeito sinxelo en intercambios 
claramente estructurados.  

B2.4.     •  Participa  en  
conversaciones informales 
sobre asuntos cotidianos o 
menos habituales.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
-Convencions sociais: mostrar interés pola conversación. - 

Normas de cortesía e registros: respecto ó turno de 

palabra; rexistro informal.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes.  
- Linguaxe non verbal: gxstos corporais.  

Incorporar os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos.  

3. Funcions comunicativas:  
- Expresión de gustos e preferencias  
- Expresión de consellos e recomendacions  
- Expresión de habilidades  
- Petición e expresión de permiso  
- Expresión de obligación  
- Expresión de necesidade  
- Expresión de opinión  
- Petición e ofrecimiento de información  

Levar a cabo as funcions para o propósito 
comunicativo, utilizando os seus expoñentes 
máis comuns e patrons discursivos habituais.  
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4. Estructuras sintácticas:  
- Verbos modais para expresar habilidade: can, could, 
be able to  
- Verbos modais para expresar ou pedir permiso: can, 
to be allowed to  
- Verbos modais para expresar obligación, permiso e 
necesidade: must, mustn’t, have to, don’t have to, hadto, 
didn’t have to.  

Mostrar buen control sobre estructuras 
sintácticas de uso habitual, e seleccionar os 
elementos adecuados para organizarol discurso.  

5. Léxico oral de uso común (producción):  
Utilización de léxico relacionado con:  
- Hábitos saudables: Eat a balanced diet. Avoid too much 

junk food. Drink plenty of water. Don’t drink too many fizzy 

drinks. Do regular exercise. Take the stairs. Get plenty of 

fresh air. Avoid spending too much time indoors.  
Sleep about eight hours a night.  

Coñecer e utilizar léxico oral de uso común e un 
repertorio limitado de expresions e modismos de 
uso frecuente.  

 
- Educación: term, school uniform, grades, degree, fees, 
student loan.  

        

6. Patrons sonoros, acentuais, rítmicos e de entonación: - 
Practicar a pronunciación das formas contraídas de can, 
could, will be able to.  

Pronunciar e entonar de modo claro e 
comprensible.  

  

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS    

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  
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1. Estratexias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de 
tarefa e tema: expresando ideas sobre hábitos saudables 
para o cuerpo e a mente.  
- Identificación do tipo textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo: un artígo sobre cómo exercitar ol 
cerebro; un artígo sobre historias de superación.  
- Distinción de tipos de comprensión: sentido xeral, 
información esencial, puntos principais, detalles  relevantes.  
- Formulación de hipótesis sobre contido e contexto.  
- Inferencia e formulación de hipótesis sobre 
significados a partir da comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e paralingüísticos.  
- Reformulación da hipótese a partir da comprensión 
de novos elementos: vocabulario relacionado hábitos de 
vida saudables.  

Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e os detalles máis importantes.  

  
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas.  

B3.1 B3.2.  

B3.3.  
  

B3.4.  
  

B3.5.  
  

B3.6.  
  

B3.7.  

CL- CSC-  

CM- CEC-  

• Entiende 
 el  

sentido general, los puntos 
principales e información 
relevante de anuncios 
materiales o digitales.  

• Entiende  
información específica de 
artículos periodísticos.  

• Entiende  
información específica de 
carácter    concreto 
 en material de 
referencia o Internet.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
- Convencions sociais: historias de superación.  
- Normas de cortesía e rexistros: normas sociais. - Costumes, 

valores, crenzas e actitudes: o valor da constancia e o 

esforzo.  
- Linguaxe non verbal.  

Coñecer e utilizar os aspectos sociolingüísticos 
adquiridos e os aspectos socioculturais xerais.  

 
3. Funcions comunicativas:  Distinguir as funcions comunicativas máis        
- Expresión de gustos e preferencias  relevantes e os seus expoñentes máis comuns, e     
- Expresión de consellos e recomendacions  
- Expresión de habilidades  
- Petición e expresión de permiso  
- Expresión de obligación  
- Expresión de necesidade  
- Expresión da opinión  
- Petición e ofrecemento de información  

patrons discursivos frecuentes.  
  

  

  

  

  

  

   

4. Estructuras sintácticas:  Recoñecer e aplicar os constituíntes e a  

- Verbos modais para expresar habilidade: can, could, be  organización de estructuras sintácticas e os seus     



  

 IES MACÍAS O NAMORADO.PADRÓN  DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE INGLÉS  CURSO 2022-2023  

  133  

able to  
- Verbos modais para expresar ou pedir permiso: can, 
to be allowed to  
- Verbos modais para expresar obligación, permiso e 
necesidade: must, mustn’t, have to, don’t have to, had to, 
didn’t have to.  

significados asociados.  
  

  

  

  

  

   

5. Léxico escrito de uso común (recepción):  Recoñecer léxico escrito común e un repertorio  

Recoñecemento e comprensión de léxico relacionado con:   delimitado  de  expresions  e  modismos     
- Hábitos saudables: Eat a balanced diet. Avoid too 

much junk food. Drink plenty of water. Don’t drink too many 

fizzy drinks. Do regular exercise. Take the stairs. Get plenty 

of fresh air. Avoid spending too much time indoors.  
Sleep about eight hours a night.  
- Educación: term, school uniform, grades, degree, 
fees, student loan.  

frecuentes.  
  

  

  

  

  

  

   

6. Patrons gráficos e convencions ortográficas.   Recoñecer  as  principais  convencions  de  

- Identificar as formas contraídas de can, could, will be able   formato,  ortográficas,  tipográficas  e  de     
to.  

  

  

puntuación, abreviaturas e símbolos de uso 
común e máis específico e os seus significados 
asociados.  

   

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN    

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  
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1. Estratexias de producción:  
- Movilizar e coordinar as propias competencias 

xerales e comunicativas: lendo un folleto sobre técnicas de 

estudio. - Localizar e usar adecuadamente recursos 

lingüísticos ou temáticos.  
- Expresar a mensaje ajustándose a modelos e 
fórmulas do tipo de texto: un folleto.  
- Reaxustar a tarefa ou a mensaxe ante as dificultades 
e recursos dispoñibles.  
- Apoiarse en coñecementos previos: uso das 
expresions e plan proporcionados.  

Escribir textos breves ou de lonxitude media, 
coherentes e de estructura clara.  

  
Coñecer, seleccionar e saber aplicar as 
estratexias máis adecuadas.  

B4.1.  
  

B4.2.  
  

B4.3.  
  

B4.4.  
  

B4.5.  
  

B4.6.  
  

B4.7.  

CSC -  

CM- CEC-  

SIE-  

• Respeta las convenciones 
y normas al escribir textos 
breves.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: - 
Convencions sociais: sobre os estudios.  
- Normas de cortesía e rexistros: un folleto.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes.  
- Linguaxe non verbal.  

Incorporar os coñecimentos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos.  

3. Funcions comunicativas:  
- Expresión de gustos e preferencias  
- Expresión de consellos e recomendacions  
- Expresión de habilidades  
- Petición e expresión de permiso  
- Expresión de obligación  
- Expresión de necesidade  
- Expresión da opinión  
- Petición e ofrecemento de información  

Llevar a cabo as funcions requeridas polo 
propósito comunicativo, utilizando os seus 
exponentes máis comuns e patrons discursivos 
habituais.  

4. Estructuras sintácticas:  
- Verbos modais para expresar habilidad: can, could, 
be able to  
- Verbos modass para expresar ou pedir permiso: can, 
to be allowed to  
- Verbos modais para expresar obligación, permiso e 
necesidade: must, mustn’t, have to, don’t have to, hadto, 
didn’t have to.  

Mostrar un bo control sobre estructuras 
sintácticas de uso habitual, e seleccionar os 
elementos de coherencia e cohesión textual 
adecuados.  

5. Léxico escrito de uso común (producción): Utilización 
de léxico relacionado con:  

Coñecer e utilizar léxico escrito de uso común e 
un repertorio limitado de expresiones e  
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- Hábitos saudables: Eat a balanced diet. Avoid too 

much junk food. Drink plenty of water. Don’t drink too many 

fizzy drinks. Do regular exercise. Take the stairs. Get plenty 

of fresh air. Avoid spending too much time indoors.  
Sleep about eight hours a night.  
- Educación: term, school uniform, grades, degree, 
fees, student loan.  

modismos de uso frecuente.        

6. Patrons gráficos e convencions ortográficas. - 
Escribir correctamente as formas contraídas de can, 
could, will be able to.  

Utilizar as convencions ortográficas, de 
puntuación e de formato máis frecuentes con 
razonable corrección.  

  

  



  

 IES MACÍAS O NAMORADO.PADRÓN  DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE INGLÉS  CURSO 2022-2023  

  136  

  

  

  

Unidad 6: Hi tech  

  
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS      

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de 
tarefa e tema: completando frases con get.  
- Identificación do tipo textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo: un test de cultura xeral.  
- Distinción de tipos de comprensión: sentido xeral, 
información esencial, puntos principais, detalles relevantes.  
- Formulación de hipótesis sobre contido e contexto.  
- Inferencia e formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir da comprensión 
de novos elementos: diferentes significados de get.  

Identifica o sentido xeral, a información esencial, 
os puntos principais e os detalles máis relevantes.  

  
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas  

B1.1.  
  

B1.2.  
  

B1.3.  
  

B1.4.  
  

B1.5.  
  

B1.6.  
  

B1.7.  

CL- CM-  

SIE- CSC- 
CEC-  

• Identifica la 
información esencial de 
gestiones cotidianas.  

• Comprende las 
ideas principales de 
conversaciones.  

• Capta  detalles  
relevantes   
 de 
conversaciones.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: - 
Convenciones sociais.  
- Normas de cortesía e rexistros: formal.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes: o valor dos 
coñecementos xerais.  
- Linguaxe non verbal.  

Coñecer e utilizar os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos  adquiridos  e 
 convencions sociais.  

3. Funcions comunicativas:  
- Descripción de obxectos  
- Instruccions  
- Expresión da opinión  
- Petición e ofrecemento de información  

Distinguir as funcions comunicativas máis 
relevantes e os seus exponentes máis comuns, e 
patrons discursivos frecuentes.  

4. Estructuras sintácticas:  
- Defining relative clauses e Non-defining relative clauses  

Aplicar coñecementos sobre os constituíntes e 
patrons sintácticos e discursivos frecuentes na  
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- A voz pasiva  
- Uso de have something done  

comunicación   oral,   eos  seus significados 
asociados.  

      

5. Léxico oral de uso común (recepción):  
Recoñecemento e comprensión de léxico relacionado con: - 

Tecnoloxía: smartphone, touch screen, phone apps, 

headphones, earphones, hard drive, ringtone, desktop 

computer, pen drive, wireless keyboard ormouse, batteries, 

laptop.  
- Get: take / catch: get the bus, get a train, get the 
underground; buy: get a new mobile phone, get a 
magazine, get new clothes, get a present; receive / obtain: 
get emails, get adverts, get permission, get a present; 
become / start to be: get annoyed, get cold, get interesting; 
arrive: get to school, get home, get there.  

Recoñecer léxico oral común e inferir os 
significados de palabras e un repertorio limitado 
de expresions e modismos de uso frecuente.  

  

6. Patrons sonoros, acentuais, rítmicos e de entonación: - 
Identificar a pronunciación de /eɪ/ y/e/.  

Discriminar patrons sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entonación comuns, recoñecer os seus 
significados e intencions comunicativas.  

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN    

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de producción:  
- Concebir e expresar a mensaxe con claridade e 
adecuar o texto ao destinatario, contexto e calel: describir 
cómo arranxar algo.  
- Expresar  a  mensaxe  con  claridade, 
 coherencia, estructurándoa e axustándose a modelos 
e fórmulas de cada tipo de texto.  
- Reaxustar a tarefa á mensaxe ante as dificultades e 
recursos dispoñibles.  
- Apoiarse en coñecementos previos.  
- Compensar as carencias lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos, paralingüísticos ou 
paratextuales.  

Producir textos breves ou de lonxitude media nun 
rexistro formal, neutro ou informal.  

  
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas.  

  
Manter o ritmo do discurso con fluidez para facer 
comprensible a mensaxe.  

  
Interactuar de xeito sinxelo en intercambios 
claramente estructurados.  

B2.1.  
  

B2.2.  
  

B2.3.  
  

B2.4.  

CL- CM-  

SIE- CSC- 
CEC-  

 •  Participa   en  
conversaciones 
informales sobre asuntos 
cotidianos o menos 
habituales.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  Incorporar os coñecementos socioculturais e  
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-Convencions sociais.  
- Normas de cortesía e rexistros: formal, dando 
instruccions.  
- Costumbres, valores, creencias y actitudes.  
- Linguaxe non verbal: xestos corporais acompañando 
las instruccions.  

sociolingüísticos adquiridos.        

3. Funcions comunicativas:  
- Descripción de obxectos  
- Instruccions  
- Expresión de opinión  
- Petición e ofrecemento de información  

Levar a cabo as funcions para o propósito 
comunicativo, utilizando os seus expoñentes máis 
comuns e patrons discursivos habituais.  

  

4. Estructuras sintácticas:  
- Defining relative clauses e Non-defining relative clauses  
- A voz pasiva  
- Uso de have something done  

Mostrar buen control sobre estructuras 
sintácticas de uso habitual, e seleccionar os 
elementos adecuados para organizarol discurso.  

  

5. Léxico oral de uso común (producción): Utilización 
do léxico relacionado con:  
- Tecnoloxía: smartphone, touch screen, phone apps, 
headphones, earphones, hard drive, ringtone, desktop 
computer, pen drive, wireless keyboard or mouse, batteries, 
laptop.  
- Get: take / catch: get the bus, get a train, get the 
underground; buy: get a new mobile phone, get a magazine, 
get new clothes, get a present; receive / obtain: get emails, 
get adverts, get permission, get a present; become / start to 
be: get annoyed, get cold, get interesting; arrive: get to 
school, get home, get there.  

Coñecer e utilizar léxico oral de uso común e un 
repertorio limitado de expresions e modismos de 
uso frecuente.  

  

6. Patrons sonoros, acentuais, rítmicos e de entonación: - 
Practicar a pronunciación de /eɪ/ y/e/.  

Pronunciar e entonar  de  modo 
 claro  e comprensible.  

  

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS    

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de tarefa e  

Identificar a información esencial, os puntos  B3.1.  CL-   •  Entiende  
información específica de  
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tema:  adiviñando  aparellos electrónicos  pola 
 súa descripción.  
- Identificación do tipo textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo: un artígo sobre aplicacions de 
móviles; un artígo sobre cómo se recicla roupa en diferentes 
países.  
- Distinción de tipos de comprensión: sentido xeral, 
información esencial, puntos principales, detalles relevantes.  
- Formulación de hipótesis sobre contido e contexto.  
- Inferencia e formulación de hipótesis sobre 
significados a partir da comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e paralingüísticos.  
- Reformulación da hipótese a partir da comprensión 
de novos elementos: vocabulario relacionado coa tecnoloxía.  

máis relevantes e os detalles máis importantes.  
  

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas.  

B3.2.  
  

B3.3.  

B3.4..  

B3.5.  

B3.6.  
  

B3.7.  

CM-  

SIE- CSC- 
CEC-  

artículos periodísticos.  

 •  Entiende  
información específica de 
carácter   concreto en 
material de referencia o 
Internet.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: - 
Convencions sociais: uso das aplicacions móviles; a 
reciclaxe de roupa noutros países.  
- Normas de cortesía e rexistros: normas sociais.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes: a importancia 
de reciclar.  
- Linguaxe non verbal.  

Coñecer e utilizar os aspectos sociolingüísticos 
adquiridos e os aspectos socioculturais xerais.  

3. Funcions comunicativas:  
- Descripción de obxectos  
- Instruccions  
- Expresión da opinión  
- Petición e ofrecemento de información  

Distinguir as funcions comunicativas máis 
relevantes e os seus expoñentes máis comuns, e 
patrons discursivos frecuentes.  

4. Estructuras sintácticas:  
- Defining relative clauses e Non-defining relative clauses  
- A voz pasiva  
- Uso de have something done  

Recoñecer e aplicar os constituíntes e a 
organización de estructuras sintácticas e os seus 
significados asociados.  

5. Léxico escrito de uso común (recepción):  
Recoñecemento e comprensión de léxico relacionado con: - 
Tecnoloxía: smartphone, touch screen, phone apps,  

Recoñecer léxico escrito común e un repertorio 
delimitado de expresions e modismos frecuentes.  
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headphones, earphones, hard drive, ringtone, desktop 
computer, pen drive, wireless keyboard or mouse, batteries, 
laptop.  
- Get: take / catch: get the bus, get a train, get the 
underground; buy: get a new mobile phone, get a 
magazine, get new clothes, get a present; receive / obtain: 
get emails, get adverts, get permission, get a present; 
become / start to be: get annoyed, get cold, get interesting; 
arrive: get to school, get home, get there.  

        

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. - 
Reconocerla grafía de /eɪ/ y/e/.  

Recoñecer as principais convencions de formato, 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, 
abreviaturas e símbolos de uso común e máis 
específico e os seus significados asociados.  

  

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN    

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de producción:  
- Movilizar e coordinar as propias competencias xerais 
e comunicativas: a través dun xogo de adiviñar aparellos 
electrónicos pola súa definición.  
- Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos 
ou temáticos.  
- Expresar a mensaxe axustándose a modelos e 

fórmulas do tipo de texto: unha reseña sobre un aparello 

electrónico. - Reaxjustar a tarefa á mensaje ante as 

dificultades e recursos dispoñibles.  
- Apoiarse en coñecementos previos: uso das 
expresions e plan proporcionados. Utilizar correctamente in 
spite of e although.  

Escribir textos breves ou de lonxitude media, 
coherentes e de estructura clara.  

  
Coñecer, seleccionar e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas.  

B4.1.  
  

B4.2.  
  

B4.3.  
  

B4.4.  
  

B4.5.  
  

B4.6.  
  

B4.7.  

CL- CM-  

SIE- CSC- 
CEC-  

• Completa  
cuestionarios personales 
detallados.  

• Respeta las 
convenciones y normas al 
escribir textos breves.  

• Redacta breves 
informes con información 
esencial.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: - 
Convencionss sociais: sobre o uso de aparellos 
electrónicos.  
- Normas de cortesía e rexistros: un texto informal expresando 
a opinión sobre un aparello electrónico.  

Incorporar os coñecimentos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos.  
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- Costumes, valores, crenzas e actitudes. - 
Linguaxe non verbal.  

        

3. Funcions comunicativas:  Llevar a cabo as funcions requeridas polo    
- Descripción de obxectos  propósito comunicativo, utilizando os seus     
- Instruccions  exponentes máis comuns e patrons discursivos     
- Expresión da opinión  
- Petición e ofreeiiento de información  

habituais.  
  

   

4. Estructuras sintácticas:  Mostrar un bo control sobre estructuras  

- Defining relative clauses e Non-defining relative clauses  sintácticas de uso habitual, e seleccionar os     
- A voz pasiva  elementos de coherencia e cohesión textual     
- Uso de have something done  adecuados.     
5. Léxico escrito de uso común (producción):  Coñecer e utilizar léxico escrito de uso común e  

Utilización del léxico relacionado con:  un repertorio limitado de expresiones e     
- Tecnoloxía: smartphone, touch screen, phone apps, 
headphones, earphones, hard drive, ringtone, desktop 
computer, pen drive, wireless keyboard or mouse, batteries, 
laptop.  
- Get: take / catch: get the bus, get a train, get the 

underground; buy: get a new mobile phone, get a magazine, 

get new clothes, get a present; receive / obtain:  
 get  emails,  get  adverts,  get  permission,  get  a  

present; become / start to be: get annoyed, get cold, get 
interesting; arrive: get to school, get home, get there.  

modismos de uso frecuente.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

6. Patrons gráficos e convencions ortográficas.   Utilizar  as  convencions  ortográficas,  de  

- Escribir correctamenteol vocabulario da unidade.  
  

puntuación e de formato máis frecuentes con 
razonable corrección.  

   

  

  

  

Unidad 7: Perspectives  
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Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS      

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de 

tarefa e tema: identificando si as frases son verdadeiras ou 

falsas. - Identificación del tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo: unha presentación sobre o talento.  
- Distinción de tipos de comprensión: sentido xeral, 
información esencial, puntos principales, detalles relevantes.  
- Formulación de hipótesis sobre contido e contexto.  
- Inferencia e formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de elementos significativos, lingüísticos 
e paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de novos elementos: phrasal verbs.  

Identifica o sentido xeral, a información esencial, 
os puntos principais e os detalles máis relevantes.  

  
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas  

B1.1.  
  

B1.2.  
  

B1.3.  
  

B1.4.  
  

B1.5.  
  

B1.6.  
  

B1.7.  

CL- 

CM- 

CSC- 

CEC-  

SIE-  

• Comprende  
ideas  principales 
conversaciones.  

• Capta  
relevantes   

conversaciones.  

• Identifica  
funciones comunicativas  
en  conversaciones 
informales.  

• Reconoce  
ideas principales 
presentaciones orales 

• Capta  
información 
relevante 
presentaciones.  

las 
de  

detalles 
de  

las  

las 
en  

.  

la  
más 

en  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
- Convencions sociais: sobre o talento.  
- Normas de cortesía e rexistros: respecto poos 
diferentes talentos.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes: o valor de ter 
varios talentos.  
- Linguaxe non verbal.  

Coñecer e utilizar os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos  adquiridos  e 
 convencions sociais.  

3. Funcions comunicativas:  
- Expresión da condición  
- Descripción de persoas - Expresión da opinión  
- Expresión de contraste  
- Expresión de adición  

Distinguir as funcions comunicativas máis 
relevantes e os seus exponentes máis comuns, e 
patrons discursivos frecuentes.  

  

 
- Petición e ofrecemento de información          
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4. Estructuras sintácticas:  
- As condicionais: zero, first, second  
- Unless  
- Third conditional: en forma afirmativa e interrogativa  

Aplicar coñecementos sobre os constituíntes e 
patrons sintácticos e discursivos frecuentes na 
comunicación oral, eos seus significados 
asociados.  

  

5. Léxico oral de uso común (recepción):  
Recoñecemento e comprensión de léxico relacionado con: 
- Descripcions de persons: chatty,unconventional, moody, 
sensitive, introverted, sensible, short-tempered, two-faced, 
easy-going, anti-social, open-minded, strong-minded, self- 
confident, warm-hearted.  
-Phrasal verbs: take up, get round to, put off, give up, let 
down, carry on, drop by, come across, find out, pick up, make 
up, put up with.  

Recoñecer léxico oral común e inferir os 
significados de palabras e un repertorio limitado 
de expresions e modismos de uso frecuente.  

6. Patrons sonoros, acentuais, rítmicos e de entonación: - 
Identificar a pronunciación de:'d: had and would.  

Discriminar patrons sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entonación comuns, recoñecer os seus 
significados e intencions comunicativas.  

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN    

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de producción:  
- Concebir e expresar a mensaxe con claridade e 
adecuar o texto ao destinatario, contexto e canle: manterse 
firme nas decisions (Stand your ground).  
- Expresar a mensaxe con claridade, coherencia, 
estructurándoa e axustándose a modelos e fórmulas de cada 
tipo de texto.  
- Reaxustar a tarefa á mensaxe ante as dificultades e 
recursos dispoñibles.  
- Apoiarse en coñecementos previos.  
- Compensar as carencias lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais.  

Producir textos breves ou de lonxitude media nun 
rexistro formal, neutro ou informal.  

  
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas.  

  
Manter o ritmo do discurso con fluidez para facer 
comprensible a mensaxe.  

  
Interactuar de xeito sinxelo en intercambios 
claramente estructurados.  

B2.1.  
  

B2.2.  
  

B2.3.  
  

B2.4.  

CL- CM- 

CSC- 

CEC-  

SIE-  

• Hace  una 
exposición sobre un tema 
trabajado.  

• Contesta a 
preguntas sobre una 
exposición realizada.  

• Participa  
 en  
conversaciones 
informales sobre asuntos 
cotidianos o menos 
habituales.  
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2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
-Convencions sociais: non deixarse levar polos demáis. - 

Normas de cortesía e rexistros: rexistro informal; rexeitar 

propostas / invitacions educadamente.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes:o valor de 
manterse firme nlas decisions.  
- Linguaxe non verbal: xestos corporais.  

Incorporar os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos.  

      

3. Funcions comunicativas:  
- Expresión da condición  
- Descripción de persoas  
- Expresión da opinión  
- Expresión do contraste  
- Expresión da adición  
- Petición e ofrecemento de información  

Levar a cabo as funcions para o propósito 
comunicativo, utilizando os seus expoñentes máis 
comuns e patrons discursivos habituais.  

  

4. Estructuras sintácticas:  
- As condicionais: zero, first, second  
- Unless  
- Third conditional: en forma afirmativa e interrogativa  

Mostrar buen control sobre estructuras 
sintácticas de uso habitual, e seleccionar os 
elementos adecuados para organizarol discurso.  

5. Léxico oral de uso común (producción):  
Utilización de léxico relacionado con:  
- Descripcions de persoas: chatty,unconventional, moody, 
sensitive, introverted, sensible, short-tempered, two-faced, 
easy-going, anti-social, open-minded, strong-minded, self- 
confident, warm-hearted.  
-Phrasal verbs: take up, get round to, put off, give up, let 
down, carry on, drop by, come across, find out, pick up, make 
up, put up with.  

Coñecer e utilizar léxico oral de uso común e un 
repertorio limitado de expresions e modismos de 
uso frecuente.  

6. Patrons sonoros, acentuais, rítmicos e de entonación: - 
Practicar a pronunciación de:'d: had and would.  

Pronunciar e entonar de modo claro e 
comprensible.  

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS    

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de comprensión:  Identificar a información esencial, os puntos  B3.1.  CM-   •  Comprende  
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- Movilización de información previa sobre tipo de 
tarefa e tema: lendo cartas e relacionando prendas de vestir 
con diferentes estilos.  
- Identificación do tipo textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo: unha carta a unha revista; un artígo 
sobre oír cores.  
- Distinción de tipos de comprensión: sentido xeral, 
información esencial, puntos principas, detalles relevantes.  
- Formulación de hipótesis sobre contido e contexto.  
- Inferencia e formulación de hipótesis sobre 
significados a partir da comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e paralingüísticos.  
- Reformulación da hipótese a partir da comprensión 
de novos elementos: vocabulario relacionado con descripción 
de persoas.  

máis relevantes e os detalles máis importantes.  
  

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas.  

B3.2.  
  

B3.3.  
  

B3.4.  
  

B3.5.  
  

B3.6.  
  

B3.7.  

CSC- CEC-  

.SIE-  

cartas, mensajes, emails, 
sms, etc.  

• Entiende  
información específica de 
artículos periodísticos.  

• Entiende  
información específica de 
carácter   concreto en 
material de referencia o 
Internet.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: - 
Convencions sociais: poder oír as cores.  
- Normas de cortesía e rexistros: normas sociais.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes: usos da tecnoloxía.  
- Linguaxe non verbal.  

Coñecer e utilizar os aspectos sociolingüísticos 
adquiridos e os aspectos socioculturais xerais.  

  

3. Funcions comunicativas:  
- Expresión da condición  
- Descripción de persoas - Expresión da opinión  
- Expresión de contraste  
- Expresión da adición  
- Petición e ofrecemento de información  

Distinguir as funcions comunicativas máis 
relevantes e os seus expoñentes máis comuns, e 
patrons discursivos frecuentes.  

  

4. Estructuras sintácticas:  
- As condicionais: zero, first, second  
- Unless  
- Third conditional: en forma afirmativa e interrogativa  

Recoñecer e aplicar os constituíntes e a 
organización de estructuras sintácticas e os seus 
significados asociados.  

  

5. Léxico escrito de uso común (recepción):  
Recoñecemento e comprensión de léxico relacionado con: 
- Descripcions de persoas: chatty,unconventional, moody, 
sensitive, introverted, sensible, short-tempered,two-faced,  

Recoñecer léxico escrito común e un repertorio 
delimitado de expresions e modismos frecuentes.  
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easy-going, anti-social, open-minded, strong-minded, self- 
confident, warm-hearted.  
-Phrasal verbs: take up, get round to, put off, give up, let 
down, carry on, drop by, come across, find out, pick up, make 
up, put up with.  

        

6. Patrons gráficos e convencions ortográficas.  
- Recoñecer a qué corresponde a grafía de'd: had o would.  

Recoñecer as principais convencions de formato, 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, 
abreviaturas e símbolos de uso común e máis 
específico e os seus significados asociados.  

  

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN    

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de producción:  
- Movilizar e coordinar as propias competencias xerais 
e comunicativas: lendo un ensaio sobre votar aos 16.  
- Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos 
ou temáticos.  
- Expresar a mensaxe axustándose aos modelos e 
fórmulas do tipo de texto: un ensaio de opinión.  
- Reaxustar a tarefa á mensaxe ante as dificultades e 
ñrecursos disponibles.  
- Apoiarse en coñecementos previos: uso das 
expresioes e plan proporcionados; uso de conectores para 
expresar contraste e adición.  

Escribir textos breves ou de lonxitude media, 
coherentes e de estructura clara.  

  
Coñecer, seleccionar e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas.  

B4.1.  
  

B4.2.  
  

B4.3.  
  

B4.4.  
  

B4.5.  
  

B4.6.  
  

B4.7.  

CL- CM- 
CSC- 
CEC-  

• Completa  
cuestionarios personales 
detallados.  

• Escribe notas, 
mensajes y apuntes 
breves.  

• Respeta  las  
convenciones y normas al 
escribir textos breves.  

• Redacta breves 
informes con información 
esencial.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
- Convencions sociais: expresar a opinión 
educadamente.  
- Normas de cortesía e rexistros: un texto informal.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes: respectar a 
opinión dos demáis.  
- Linguaxe non verbal.  

Incorporar os coñecimentos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos.  

  

3. Funcions comunicativas:  
- Expresión da condición  

Llevar a cabo as funcions requeridas polo 
propósito comunicativo, utilizando os seus  
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- Descripción de persoas  
- Expresión da opinión  
- Expresión de contraste  
- Expresión da adición  
- Petición e ofrecemento de información  

exponentes máis comuns e patrons discursivos 
habituais.  

      

4. Estructuras sintácticas:  
- As condicionais: zero, first, second  
- Unless  
- Third conditional: en forma afirmativa e interrogativa  

Mostrar un bo control sobre estructuras 
sintácticas de uso habitual, e seleccionar os 
elementos de coherencia e cohesión textual 
adecuados.  

  

5. Léxico escrito de uso común (producción):  
Utilización de léxico relacionado con:  
- Descripcions de persoas: chatty,unconventional, moody, 
sensitive, introverted, sensible, short-tempered, two-faced, 
easy-going, anti-social, open-minded, strong-minded, self- 
confident, warm-hearted.  
-Phrasal verbs: take up, get round to, put off, give up, let 
down, carry on, drop by, come across, find out, pick up, make 
up, put up with.  

Coñecer e utilizar léxico escrito de uso común e 
un repertorio limitado de expresiones e 
modismos de uso frecuente.  

6. Patrons gráficos convencions ortográficas.  
- Utilizar correctamente a forma contraída de had o would:  
‘d.  

Utilizar as convencions ortográficas, de 
puntuación e de formato máis frecuentes con 
razonable corrección.  

  

  

  

Unidad 8: Data  

  
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS      

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  
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1. Estratexias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de 

tarefa e tema: mostrando acordo o desacordo cunhas 

frases. - Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo: unha conversa sobre Nova 

Zelanda.  
- Distinción de tipos de comprensión: sentido xeral, 
información esencial, puntos principais, detalles  relevantes.  
- Formulación de hipótesis sobre contido contexto.  
- Inferencia e formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de elementos significativos, lingüísticos 
eparalingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir da comprensión 
de novos elementos.  

Identifica o sentido xeral, a información esencial, 
os puntos principais e os detalles máis 
relevantes.  

  
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas  

B1.1.  
  

B1.2.  
  

B1.3.  
  

B1.4.  
  

B1.5.  
  

B1.6.  
  

B1.7.  

CL- CM- 

CSC-  

SIE- CEC-  

AA-  

• Comprende las 
ideas principales de 
conversaciones.  

• Capta  detalles  
relevantes   
 de conversaciones.  

• Reconoce las ideas 
principales en 
presentaciones orales.  

• Capta  la 
información más relevante 
en presentaciones.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: - 
Convencions sociais: a vida en outros países.  
- Normas de cortesía e rexistros: rexistro informal.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes: unha nota 
cultural sobre Nova Zelanda.  
- Linguaxe non verbal.  

Coñecer e utilizar os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos  adquiridos  e 
 convencions sociais.  

  

3. Funcions comunicativas:  
- Expresión de acordo y desacordo  
- Narración de feitos presentes, pasados e futuros  
- Expresión da opinión  
- Petición e ofrecemento de información  

Distinguir as funcions comunicativas máis 
relevantes e os seus exponentes máis comuns,  e 
patrons discursivos frecuentes.  

4. Estructuras sintácticas:  Aplicar coñecementos sobre os constituíntes e  

 
- Reported Speech  
- Uso de say vs tell  
- Verbos de reporte: remind, deny, admit, explain, 
claim, confirm, insist - Reported questions  

patrons sintácticos e discursivos frecuentes na 
comunicación oral, eos seus significados 
asociados.  
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5. Léxico oral de uso común (recepción):  
Recoñecemento e comprensión do léxico relacionado con: - 
Estatísticas: a half, a third, two-thirds, three-quarters, four 
out of five, four-fifths, more than 80%,less than 3%, six out 
of ten, just over, the overwhelming majority, aminority, the 
average, almost 75%,  roughly two-thirds, nearly 50%, a 
minority, less than 3%, about six out of ten, just over a half, 
around a third, just under three-quarters, the average, four 
out of five, four-fifths.  
- Prefixos: not: illegal, ineffective, impossible, unusual; too 
much: overpopulated ; too little: underdeveloped, 
underrepresented; again: rethink.  

Recoñecer léxico oral común e inferir os 
significados de palabras e un repertorio limitado 
de expresions e modismos de uso frecuente.  

  

6. Patrons sonoros, acentuais, rítmicos e de entonación: - 
Identificar a pronuncia de grupos de consoantes, como en: 
asked, clothes, costs, desks, drinks, facts, fifths, gifts, next, 
tests, tourists.  

Discriminar patrons sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entonación comuns, recoñecer os seus 
significados e intencions comunicativas.  

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN    

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de producción:  
- Concebir e expresar a mensaje con claridade e 
adecuar o texto ao destinatario, contexto e canle: falar sobre 
tendencias.  
- Expresar  a  mensaxe  con  claridade, 
 coherencia, estructurándoa e axustándose a 
modelos e fórmulas de cada tipo de texto.  
- Reaxustar a tarefa á mensaje ante as dificultades e 
recursos dispoñibles.  
- Apoiarse en coñecementos previos.  

Producir textos breves ou de lonxitude media nun 
rexistro formal, neutro ou informal.  

  
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas.  

  
Manter o ritmo do discurso con fluidez para facer 
comprensible a mensaxe.  

  
Interactuar de xeito sinxelo en intercambios  

B2.1.  
  

B2.2.  
  

B2.3.  
  

B2.4.  

CL- CM- 

CSC-  

SIE- CEC-  

AA-  

• Hace una 
exposición sobre un tema 
trabajado.  

• Contesta a 
preguntas sobre una 
exposición realizada.  

• Participa  en  
conversaciones informales 
sobre asuntos cotidianos o  

 
- Compensar ascarencias lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos, paralingüísticos ou 
paratextuais.  

claramente estructurados.      menos habituales.  

 •  Participa  en  
conversaciones formales o 
entrevistas.  
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2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: -Convencions 
sociais: sobre as tendencias.  
- Normas de cortesía e rexistros: rexistro formal. - 

Costumes, valores, crenzas e actitudes: respecto pola 

opinión doutras persoas.  
- Linguaxe non verbal.  

Incorporar os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos.  

  

3. Funcions comunicativas:  
- Expresión de acordo e desacordo  
- Narración de feitos presentes, pasados e futuros  
- Expresión da opinión  
- Petición e ofrecemento de información  

Levar a cabo as funcions para o propósito 
comunicativo, utilizando os seus expoñentes 
máis comuns e patrons discursivos habituais.  

  

4. Estructuras sintácticas:  
- Reported Speech  
- Uso de say vs tell  
- Verbos de reporte: remind, deny, admit, explain, 
claim, confirm, insist - Reported questions  

Mostrar buen control sobre estructuras 
sintácticas de uso habitual, e seleccionar os 
elementos adecuados para organizarol discurso.  

5. Léxico oral de uso común (producción):  
Utilización de léxico relacionado con:  
- Estatísticas: a half, a third, two-thirds, three-
quarters, four out of five, four-fifths, more than 80%,less 
than 3%, six out of ten, just over, the overwhelming majority, 
aminority, the average, almost 75%,  roughly two-thirds, 
nearly 50%, a minority, less than 3%, about six out of ten, just 
over a half, around a third, just under three-quarters, the 

average, four out of five, four-fifths.  
- Prefixos: not: illegal, ineffective, impossible, 
unusual; too  
much: overpopulated ; too little: underdeveloped, 
underrepresented; again: rethink.  

Coñecer e utilizar léxico oral de uso común e un 
repertorio limitado de expresions e modismos de 
uso frecuente.  

6. Patrons sonoros, acentuais, rítmicos e de entonación:   Pronunciar e entonar  de modo  claro  e    

 
- Practicar a pronunciación de grupos de consoantes, como 
en: asked, clothes, costs, desks, drinks, facts, fifths, gifts, 
next, tests, tourists.  

comprensible.         

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS     
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Contidos  Criterios de avaluación  Estándares 
de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de 
tarefa e tema: identificando moedas de diferentes países.  
- Identificación do tipo textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo: un artígo sobre o que gastan os 
adolescentes; un artígo sobre a lingua inglesa.  
- Distinción de tipos de comprensión: sentido xeral, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes.  
- Formulación de hipótesis sobre contido e contexto.  
- Inferencia e formulación de hipótesis sobre 
significados a partir da comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e paralingüísticos.  
- Reformulación da hipótese a partir da comprensión 
de nvos elementos: vocabulario relacionado con estatísticas.  

Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e os detalles máis importantes.  

  
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas.  

B3.1.  
  

B3.2.  
  

B3.3.  
  

B3.4.  
  

B3.5.  
  

B3.6.  
  

B3.7.  

CL- CM- 

CSC-  

SIE-  

AA- CEC-  

• Entiende  
información específica de 
artículos periodísticos.  

• Entiende  
información específica de 
carácter    concreto 
 en material de 
referencia o Internet.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
- Convencions sociales: palabras máis comúns utilizadas en 

inglés.  
- Normas de cortesía e rexistros: normas sociais. - Costumes, 

valores, crenzas e actitudes: o uso das palabras.  
- Linguaxe non verbal.  

Coñecer e utilizar os aspectos sociolingüísticos 
adquiridos e os aspectos socioculturais xerais.  

 
3. Funcions comunicativas:  Distinguir as funcions comunicativas máis        
- Expresión de acordo e desacordo  relevantes e os seus expoñentes máis comuns, e     
- Narración de feitos presentes, pasados e futuros  
- Expresión da opinión  
- Petición e ofrecimiento de información  

patrons discursivos frecuentes.  
  

  

   

4. Estructuras sintácticas:  Recoñecer e aplicar os constituíntes e a  

- Reported Speech  organización de estructuras sintácticas e os seus     
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- Uso de say vs tell  
- Verbos de reporte: remind, deny, admit, explain, 
claim, confirm, insist - Reported questions  

significados asociados.  
  

  

  

   

5. Léxico escrito de uso común (recepción):  Recoñecer léxico escrito común e un repertorio  

Recoñecemento e comprensión do léxico relacionado con:   delimitado  de  expresions  e  modismos     
- Estatísticas :a half, a third, two-thirds, three-
quarters, four out of five, four-fifths, more than 80%,less 
than 3%, six out of ten, just over, the overwhelming majority, 
a minority, the average, almost 75%, roughly two-thirds, 
nearly 50%, a minority, less than 3%, about six out of ten, just 
over a half, around a third, just under three-quarters, the 
average, four out of five, four-fifths.  
- Prefixos: not: illegal, ineffective, impossible, 
unusual; too  
much: overpopulated ; too little: underdeveloped, 
underrepresented; again: rethink.  

frecuentes.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

6. Patronxs gráficos e convencions ortográficas.   Recoñecer  as  principais  convencions  de  

- Recoñecer a grafía de grupos de consoantes, como en:   formato,  ortográficas,  tipográficas  e  de     
asked, clothes, costs, desks, drinks, facts, fifths, gifts, next,  puntuación, abreviaturas e símbolos de uso     
tests, tourists.  

  
común e máis específico e os seus significados 
asociados.  

   

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN    

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares 
de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  
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1. Estratexias de producción:  
- Movilizar e coordinar as propias competencias 
xerais e comunicativas: completando frases sobre as 
tendencias no seu centro.  
- Localizar e usar adecuadamente recursos 
lingüísticos ou temáticos.  
- Expresar a mensaxe axustándose aos modelos e 
fórmulas do tipo de texto: un informe sobre instalacions dun 
centro ou servizos duhna cidade.  
- Reaxustar a tarefa ou a mensaxe ante as dificultade 
e recursos disponibles.  
- Apoiarse en coñecementos previos: uso das 
expresions e plan proporcionados; saber organizar a 
información nun informe.  

Escribir textos breves ou de lonxitude media, 
coherentes e de estructura clara.  

  
Coñecer, seleccionar e saber aplicar as 
estratexias máis adecuadas.  

B4.1.  
  

B4.2.  
  

B4.3.  
  

B4.4.  
  

B4.5.  
  

B4.6.  
  

B4.7.  

CL- CM- 

CSC-  

SIE- CEC-  

AA-  

• Completa  
cuestionarios 
 personales 
detallados.  

• Respeta  las 
convenciones y normas al 
escribir textos breves.  

• Redacta  breves 
informes con información 
esencial.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
- Convencions sociais: sobre os servizos dispoñibles 
nuhna cidade.  
- Normas de cortesía e rexistros: un texto formal.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes.  
- Linguaxe non verbal.  

Incorporar os coñecimentos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos.  

3. Funcions comunicativas:  
- Expresión de acordo e desacordo  
- Narración de feitos presentes, pasados e futuros  
- Expresión da opinión  
- Petición e ofrecemento de información  

Llevar a cabo as funcions requeridas polo 
propósito comunicativo, utilizando os seus 
exponentes máis comuns e patrons discursivos 
habituais.  

4. Estructuras sintácticas:  
- Reported Speech  
- Uso de say vs tell  
- Verbos de reporte: remind, deny, admit, explain, 
claim, confirm, insist - Reported questions  

Mostrar un bo control sobre estructuras 
sintácticas de uso habitual, e seleccionar os 
elementos de coherencia e cohesión textual 
adecuados.  

5. Léxico escrito de uso común (producción): Utilización 
de léxico relacionado con:  
- Estatísticas :a half, a third, two-thirds, three-quarters, four 
out of five, four-fifths, more than 80%,less than 3%, six  

Coñecer e utilizar léxico escrito de uso común e 
un repertorio limitado de expresiones e 
modismos de uso frecuente.  
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out of ten, just over, the overwhelming majority, aminority, 
the average, almost 75%,  roughly two-thirds, nearly 50%, a 
minority, less than 3%, about six out of ten, just over a half, 
around a third, just under three-quarters, the average, four 

out of five, four-fifths.  
- Prefixos: not: illegal, ineffective, impossible, unusual; too 
much: overpopulated ; too little: underdeveloped, 
underrepresented; again: rethink.  

        

6. Patrons gráficos e convencions ortográficas.  
- Escribir correctamente palabras con grupos de consoantes, 
como en: asked, clothes, costs, desks, drinks, facts, fifths, 
gifts, next, tests, tourists.  

Utilizar as convencions ortográficas, de 
puntuación e de formato máis frecuentes con 
razonable corrección.  

  

  



  

 IES MACÍAS O NAMORADO.PADRÓN  DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE INGLÉS  CURSO 2022-2023  

  155  

  

  

  

Unidad 9: Strange but true  

  
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS       

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares 
de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de 
tarefa e tema: identificando obxectos que poden encontrar 
os arqueólogos.  
- Identificación do tipo textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo: un programa de radio sobre 
misterios do mundo.  
- Distinción de tipos de comprensión: sentido xeral, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes.  
- Formulación de hipótesis sobre contido e contexto.  
- Inferencia e formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de elementos significativos, lingüísticos 
e paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir da 
comprensión de nvos elementos: vocabulario relacionado 
con antigas reliquias.  

Identifica o sentido xeral, a información 
esencial, os puntos principais e os detalles máis 
relevantes.  

  
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas  

B1.1.  
  

B1.2.  
  

B1.3.  
  

B1.4.  
  

B1.5.  
  

B1.6.  
  

B1.7.  

CL- CSC-  

CM- CEC-  

SIE-  

• Comprende las ideas 
principales de 
conversaciones.  

• Capta  detalles  
relevantes   
 de conversaciones.  

• Reconoce las ideas 

principales  en 

presentaciones orales.  

• Capta  la 
información más relevante en 
presentaciones.  

2. Aspectos socioculturas e sociolingüísticos:  
- Convencions sociais: o respecto polos obxectos 

antigos. - Normas de cortesía e rexistros: nun programa de 

radio. - Costumes, valores, crenzas e actitudes: apreciar o 

valor das reliquias como formas de expresión cultural.  
- Linguaxe non verbal.  

Coñecer e utilizar os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos  adquiridos  e 
 convencions sociais.  

3. Funcions comunicativas:  
- Descripción de emociones  
- Descripción de obxectos  

Distinguir as funcions comunicativas máis 
relevantes e os seus exponentes máis comuns, e 
patrons discursivos frecuentes.  
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- Expresión da deducción  
- Expresión da opinión  
- Petición e ofrecemento de información  

         

4. Estructuras sintácticas:  
- Verbos modais de deducción en presente  
- Verbos modai para expresar deducción en pasado.  

Aplicar coñecementos sobre os constituíntes e 
patrons sintácticos e discursivos frecuentes na 
comunicación oral, eos seus significados 
asociados.  

   

5. Léxico oral de uso común (recepción):  
Recoñecemento e comprensión do léxico relacionado con: - 
Emocions: anger, excitement, fear, happiness, pride, 
sadness.  
-Antigas reliquias: a carving of animal figures, a ceramic 
bowl,gold coins,a jug,rocks,a statue,stone steps,tools, a 
vase, a wall painting.  

Recoñecer léxico oral común e inferir os 
significados de palabras e un repertorio limitado 
de expresions e modismos de uso frecuente.  

6. Patrons sonoros, acentuais, rítmicos e de entonación: - 
Identificar a pronuncia da forma débil de have: /əv/, /təv/ 
y/dəv/.  

Discriminar patrons sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entonación comuns, recoñecer os seus 
significados e intencions comunicativas.  

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN     

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares 
de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro   

1. Estratexias de producción:  
- Concebir e expresar a mensaxe con claridade e 
adecuar o texto ao destinatario, contexto e canle: contar 
unha anécdota.  
- Expresar  a  mensaxe  con  claridade, 
 coherencia, estructurándoa e axustándose a 
modelos e fórmulas de cada tipo de texto.  
- Reaxustar a tarea ou a mensaje ante as dificultades 
e recursos dispoñibles.  
- Apoiarse en coñecementos previos.  
- Compensar as carencias lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos, paralingüísticos ou 
paratextuais.  

Producir textos breves ou de lonxitude media 
nun rexistro formal, neutro ou informal.  

  
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas.  

  
Manter o ritmo do discurso con fluidez para facer 
comprensible a mensaxe.  

  
Interactuar de xeito sinxelo en intercambios 
claramente estructurados.  

B2.1.  
  

B2.2.  
  

B2.3.  
  

B2.4.  

CSC-  

CL- CM- 
CEC-  

 •  Participa  en  
conversaciones informales 
sobre asuntos cotidianos o 
menos habituales.  
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2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: -Convencions 
sociais: contar anécdotas.  
- Normas de cortesía e rexistros: respectar o turno de 
palabra; rexistro informal.  
- Costumes, valores, crenzas e actitudes: respecto 
polas anécdotas doutros.  
- Linguaxe non verbal: xestos corporais.  

Incorporar os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos.  

      

3. Funcions comunicativas:  
- Descripción de emocions  
- Descripción de obxectos  
- Expresión da deducción  
- Expresión da opinión  
- Petición e ofrecemento de información  

Levar a cabo as funcions para o propósito 
comunicativo, utilizando os seus expoñentes 
máis comuns e patrons discursivos habituais.  

4. Estructuras sintácticas:  
- Verbos modais de deducción en presente  
- Verbos modais para expresar deducción en pasado.  

Mostrar buen control sobre estructuras 
sintácticas de uso habitual, e seleccionar os 
elementos adecuados para  organizarol discurso.  

5. Léxico oral de uso común (producción):  
Utilización de léxico relacionado con:  
- Emocions: anger, excitement, fear, happiness, pride, 
sadness.  
-Antigas reliquias: a carving of animal figures, a ceramic 
bowl,gold coins,a jug,rocks,a statue,stone steps,tools, a 
vase, a wall painting.  

Coñecer e utilizar léxico oral de uso común e un 
repertorio limitado de expresions e modismos 
de uso frecuente.  

6. Patrons sonoros, acentuais, rítmicos e de entonación: - 
Practicar a pronuncia da forma débil de have: /əv/, /təv/ 
y/dəv/.  

Pronunciar e entonar de modo claro e 
comprensible.  

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS    

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares 
de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de tarefa e  

Identificar a información esencial, os puntos  B3.1.  CSC-   •  Entiende  
información específica de  
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tema: falando sobre programas de TV sobre a interpretación 
das expresions faciais.  
- Identificación do tipo textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo: un blog sobre expresions faciales; 
un artígo sobre coincidencias.  
- Distinción de tipos de comprensión: sentido xeral, 
información esencial, puntos principais, detalles relevantes.  
- Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto.  
- Inferencia e formulación de hipótesis sobre 
significados a partir da comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e paralingüísticos.  
- Reformulación da hipótese a partir da comprensión 
de novos elementos: vocabulario relacionado con 
emocions.  

máis relevantes e os detalles máis importantes.  
  

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas.  

B3.2.  
  

B3.3.  
  

B3.4.  
  

B3.5.  
  

B3.6.  
  

B3.7.  

CL- CM-  

SIE- CEC-  

artículos periodísticos.  

• Entiende  
información específica de  

 carácter  concreto  en  
material de referencia o 
Internet.  

• Entiende  los aspectos 
 generales  y 
 los detalles más 
relevantes en relatos o 
historias.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
- Convencions sociais: coincidencias imposibles; xestos 

pertinentes según a cultura.  
- Normas de cortesía e rexistros: normas sociais. - Costumes, 

valores, crenzas e actitudes: o incríble das coincidencias; 

respectar as expresions faciais doutros.  
- Linguaxe non verbal: as expresions faciais.  

Coñecer e utilizar os aspectos sociolingüísticos 
adquiridos e os aspectos socioculturais xerais.  

3. Funcions comunicativas:  
- Descripción de emocions  
- Descripción de obxectos  
- Expresión da deducción  
- Expresión da opinión  
- Petición e ofrecemento de información  

Distinguir as funcions comunicativas máis 
relevantes e os seus expoñentes máis comuns, e 
patrons discursivos frecuentes.  

4. Estructuras sintácticas:  
- Verbos modais de deducción en presente  
- Verbos modais para expresar deducción en pasado.  

Recoñecer e aplicar os constituíntes e a 
organización de estructuras sintácticas e os  seus 
significados asociados.  

5. Léxico escrito de uso común (recepción):  
Recoñecemento y comprensión del léxico relacionado con: - 
Emocions: anger, excitement, fear, happiness, pride, 
sadness.  

Recoñecer léxico escrito común e un repertorio 
delimitado de expresions e modismos 
frecuentes.  
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-Antigas reliquias: a carving of animal figures, a ceramic 
bowl,gold coins,a jug,rocks,a statue,stone steps,tools, a 
vase, a wall painting.  

        

6. Patrons gráficos e convencions ortográficas.  
- Recoñecer a grafía da forma débil de have: /əv/, /təv/ 
y/dəv/.  

Recoñecer as principais convencions de formato, 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, 
abreviaturas e símbolos de uso común e máis 
específico e os seus significados asociados.  

  

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN    

Contidos  Criterios de avaluación  Estándares 
de 
aprendizaxe  

Competencias clave  Indicadores de logro  

1. Estratexias de producción:  
- Movilizar e coordinar as propias competencias 
xerais e comunicativas: especulando sobre o que puidese 
ocurrir en diferentes situacions.  
- Localizar e usar adecuadamente recursos 
lingüísticos ou temáticos.  
- Expresar a mensaje axustándose aos modelos e 
fórmulas do tipo de texto: un texto narrativo.  
- Reaxustar a tarefa a mensaxe ante as dificultades e 
recursos dispoñibles.  
- Apoiarse en coñecementos previos: uso das 
expresions e plan proporcionados; utilizar correctamente os 
adverbios: initially, suddenly, eventually, amazingly, 
thankfully.  

Escribir textos breves ou de lonxitude media, 
coherentes e de estructura clara.  

  
Coñecer, seleccionar e saber aplicar as 
estratexias máis adecuadas.  

B4.1.  
  

B4.2.  
  

B4.3.  
  

B4.4.  
  

B4.5.  
  

B4.6.  
  

B4.7.  

CSC-  

CL- CM-  

SIE- CEC-  

 •  Respeta  las  
convenciones y normas al 
escribir textos breves.  

2. Aspectos socioculturais esociolingüísticos: - 
Convencions sociais: sobre as anécdotas.  
- Normas de cortesía e rexistros: un texto informal. - 

Costumes, valores, crenzas e actitudes: actitude 

respectuosa narrando unha anécdota.  
- Linguaxe non verbal.  

Incorporar os coñecimentos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos.  

3. Funcions comunicativas:  
- Descripción de emocions  
- Descripción de obxectos  

Llevar a cabo as funcions requeridas polo 
propósito comunicativo, utilizando os seus 
exponentes máis comuns e patrons discursivos  
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- Expresión da deducción  
- Expresión da opinión  
- Petición e ofrecemento de información  

habituais.        

4. Estructuras sintácticas:  
- Verbos modais de deducción en presente  
- Verbos modais para expresar deducción en pasado.  

Mostrar un bo control sobre estructuras 
sintácticas de uso habitual, e seleccionar os 
elementos de coherencia e cohesión textual 
adecuados.  

  

5. Léxico escrito de uso común (producción): Utilización 
do léxico relacionado con:  
- Emocions: anger, excitement, fear, happiness, pride, 
sadness.  
-Antigas reliquias: a carving of animal figures, a ceramic 
bowl,gold coins,a jug,rocks,a statue,stone steps,tools, a 
vase, a wall painting.  

Coñecer e utilizar léxico escrito de uso común e 
un repertorio limitado de expresiones e 
modismos de uso frecuente.  

6. Patrons gráficos y convenciones ortográficas.  
- Escribir correctamente o vocabulario da unidade.  

Utilizar as convencions ortográficas, de 
puntuación e de formato máis frecuentes con 
razonable corrección.  

  

  

  

14.4.- PROCESO DE AVALIACIÓN  
A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, formativa e integradora.  

  

Será continua porque estará inmersa no proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado, e será global porque se referirá ás competencias clave e aos obxectivos 
e á aprendizaxe do alumnado no conxunto das áreas.  

  

Ao comezo de cada curso levarase a cabo unha avaliación inicial do alumnado, cuxa finalidade será a adecuación das programacións didácticas ás características 
e coñecementos dos alumnos, así como as medidas de reforzo e recuperación para os alumnos que o necesiten.  

  

A avaliación continua terá un carácter formativo e orientador do proceso educativo e terá como referente os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 

avaliables establecidos para o primeiro ciclo de educación secundaria en lingua inglesa; e a avaliación final terá un carácter sumativo.  
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14.4.1.- Estratexias de avaliación  

Unha estratexia para levar a cabo a avaliación continua comprende a observación sistemática do traballo e da participación e integración do alumno na clase, 
e dos intercambios orais e/ou o seu progreso e a comprobación de exercicios específicos asociados a diversos obxectivos programados nas unidades didácticas.  

O tipo de actividades que poden incluírse nesta avaliación serán as actividades propostas no Workbook e os exercicios de Review incluídos nas unidades de repaso.  

  

En cada lección, identifícanse os aspectos que poden ser avaliados.En este sentido e co fin de promover o hábito do traballo diario e a constancia ,o profesor 
poderá facer todos os controis que considere oportunos nos seus grupos e niveis,sen previo aviso,para avaliar o traballo diario dos alumnos.A nota obtida nestes 
tests,se fose o caso ,será incluída na nota do traballo de clase.  

  

A avaliación sumativa poderá levarse a cabo a través de posibles tests de cada unidade (dispoñibles en tres niveis) incluídos no Teacher's Resource Book.  

  

Outra estratexia é o fomento da autorreflexión. Faise partícipe o alumno da avaliación da súa aprendizaxe, séntese parte do proceso realizando actividades que 

o fan reflexionar sobre o seu propio progreso en distintos aspectos da lingua.  

  

14.4.2.- Instrumentos de avaliación  

O profesorado dispón dos seguintes instrumentos para levar a cabo a avaliación do proceso de aprendizaxe dos alumnos:  

  

✓ Os criterios de avaliación definidos polo currículo.  

✓ Os estándares de aprendizaxe avaliables definidos polo currículo. ✓ As probas orais e escritas.  

✓ As rúbricas para avaliar as destrezas comunicativas de produción escrita e oral,as cales supón unha guía a seguir para a avaliación obxectiva de 
ditas probas.  

✓ caderno do profesor no que quedarán recollidos:  

a) os traballos do alumnado realizados na casa e na aula (exercicios,redaccións..) b) o seu interese pola materia e ganas de 
aprender(saídas voluntarias,participación activa en actividades en parella e/ou grupo,uso do inglés na clase..)  

c) que teña un comportamento axeitado e sexa respetuoso cos seus compañeiros,así como co seu profesor e a materia, incluíndo as 

actividades organizadas polo departamento(obras teatrais,charlas,saídas culturais,etc).  

  

14.5.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
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Por porcentaxes, a nota de 4º ESO nas avaliacións trimestrais e no final de curso terá o seguinte reparto:  

  

  

  Ex ames Escritos: 70%  Exames Orais: 20%  Classwork : 10%   

  Grammar and 

Vocabulary  
Reading  Writing  Listening  Speaking  Homework,classwork  

participation(expositions...) ,use 

of English in class  

  30%  20%  20%  10%  10%  10%  

  

*Na 2ª avaliación, e na 3ª avaliación , as porcentaxes referidas ao peso dos exames das distintas destrezas variará,do seguinte xeito: 

GRAMMAR+VOCABULARY: 25% WRITING:  15% READER:  10%, as demais permanecen invariables. Se por algunha razón e previamente 

aclarada co alumnado, non fose avaliado o libro de lectura,as porcentaxes aplicadas serán as mesmas que na 1ª avaliación. 

As notas dos exames abranguen de 1-10 puntos.Para poder aprobar a materia en cada unha das 3 avaliacións , o alumnado deberá acadar unha nota mínima 

de 5 na media dos distintos exames e destrezas.Para poder facer a media das distintas destrezas , o alumnado non poderá ter ningunha nota inferior a 3 puntos 

nos diferentes exames, nin ter indicios polo profesor de que o alumnado teña abandonada algunha das partes da materia(traballo da clase,libro de 

lectura,speaking,etc).Á hora de facer a media das distintas destrezas, considerarase que a nota acadada se redondea ao enteiro inmediatamente superior unha 

vez que o alumnado obtén unha media de   ´7, é dicir, deberá está a 3 décimas de acadar a nota enteira seguinte.  

AVALIACIÓN FINAL  

   Unha vez finalizada a 3ª avaliación, e nos días posteriores ata avaliación final de xuño , o profesorado realizará co alumnado actividades variadas 

encamiñadas ao reforzo e recuperación , no caso do alumnado suspenso , e ao reforzo e ampliación , no caso do alumnado aprobado.As actividades poderán 

referirse ás distintas destrezas,segundo o profesorado o considere oportuno en cada momento.Unha vez rematadas as actividades , o alumnado deberá realizar 

un exame para que o profesorado poida valorar obxectivamente o aproveitamento das mesmas.No caso do alumnado coa materia suspensa ,este exame será 

obrigatorio e versará sobre os contidos mínimos traballados ao longo do todo curso e no que será necesario obter unha nota mínima de 5 para obter o 

aprobado.No caso do alumnado que xa estaba aprobado , o exame terá carácter voluntario e versará sobre as actividades realizadas dentro da aula nos días 

posteriores á 3ª avaliación.Asimesmo, e sempre segundo a nota que acaden en esa proba, esta permitiralle ao alumnado incrementar a súa nota media final da 

materia en ata 0´5 puntos, sempre segundo a nota que obteñan na mesma.En ningún caso o resultado de esta proba poderá baixar a media xa acadada polo 

alumnado na 3ª avaliación.  
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*A ausencia dun alumno/a a un exame debe estar debidamente xustifcada por causas de forza maior ( xustificante médico,etc).Do contrario,o profesor non repetirá o exame 

a o/a alumno/a ,o que suporá un 0 en dito exame  

                                  

  

14.6.- RÚBRICAS PARA A AVALIACIÓN DE CONTIDOS  
  

Welcome   
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Rúbrica de avaliación – 2º ciclo Educación Secundaria.  

Estándares de aprendizaxe  Niveis de adquisición  Calificación  
(máximo 4)  

Etapa  Indicadores de logro  En vías de adquisición (1)  Adquirido (2)  Avanzado (3)  Excelente (4)  

B1.3    
• Comprende  as 

 ideas principais   

   de 

conversacions.  

  
• Capta detalles relevantes de 

conversacions.  

Ten dificultades para entender o 
sentido xeral de conversacions.  

Comprende as ideas principais e 
alguns detalles relevantes en 
conversacions variadas.  

Comprende todos os detalles 
relevantes en conversacions 
orais variadas.  

E capaz de comprender 
conversacions orais variadas 
sobre temas traballados sin 
ningún tipo de apoio e pode 
reproducir detalles relevantes.  

  

B1.4    
 Identifica as funcions 
comunicativas en 
conversacions informais.  

Non pode identificar as funcions 
comunicativas das conversacions 
que escoita.  

Identifica a función comunicativa 
principal de conversacions 
variadas informais.  

Identifica as funciones 

comunicativas   de  
conversacions sencillas variadas 
e informais.  

Identifica todas as funcions 
comunicativas de conversacions 
informais.  

  

B2.3    
 Participa en conversacions 
informais sobre asuntos 
cotidians ou menos 
habituais.  

Comete moitos erros na sua 
participación en conversacions 
informais.  

Participa  en 
 conversacions informais.  

Participa  activamente 
 en conversacions 
informais.  

Participa activamente en 
conversacions informais e 
emprega mecanismos sinxelos 
según o contexto e a intención 
comunicativa.  

  

B3.3    
 Comprende cartas, 
mensaxes, emails, sms, etc.  

Non comprende cartas, mensaxes, 
emails, sms, etc.  

Comprende cartas, mensaxes, 
emails, sms, etc.  

Comprende cartas, mensaxes, 
emails, sms, etc. e pode 
responder preguntas de 
comprensión.  

Comprende cartas, mensaxes, 
emails, sms, etc. e valora o uso 
da lingua inglesa para 
comunicarse con  outras 
persoas.  

  

B4.7    
 Escribe cartas ou emails 
formales.  

 Escribe  con  dificultade  
correspondencia formal básica e 
breve.  

Escribe correspondencia formal 
básica e breve.  

Escribe correspondencia formal 
básica.  

Escribe adecuadamente 
correspondencia formal básica.  

  

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 96)    

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 1 A 24 PUNTOS: Insuficiente; 25 A 48 PUNTOS: Suficiente; 49 A 72 PUNTOS: Notable; 73 A 96 PUNTOS: Excelente.  
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14.7.- AS RÚBRICAS PARA A EVALUACIÓN DE DESTREZAS POR TAREAS (AS MESMAS QUE AS DE 3º ESO. Páx 241 – 250)   
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15. OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO  

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan:  

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española 

así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa.  

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.  

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes, e en particular a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 

persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.  

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de 

desenvolvemento persoal.  

e) Dominar, tanto na súa expresión oral coma na escrita, a lingua castelá e, no seu caso, a lingua cooficial da súa Comunidade Autónoma. f) Expresarse con fluidez 

e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.  

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución.  

Participar de forma solidaria no desenvolvemento e mellora do seu contorno social.  

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas propias da modalidadeelixida.  

  

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente.  

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.  
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l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecementocultural.  

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

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

  

  

De maneira similar ao exposto para a ESO, en Bacharelato os obxectivos para cada curso veñen detallados en cada bloque dos cinco en que está organizada 

a materia, polo que igualmente cómpre referirse a iste marco nas diferentes propostas didácticas elaboradas polo departamento.   
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16.- REFORZO INGLÉS 1º BACHARELATO  

16.1.- OBXECTIVOS  
1. Lograr que o alumnado con dificultades na materia poida mellorar o seu coñecemento da lingua inglesa e , polo tanto , o seu rendemento no 

Bacharelato.  

2. Sendo os problemas de base o lastre principalque arrastra a maioría doalumnado, tratarase de reforzar dita base, que é a clave para que os alumnos 

se poidan enfrontar con éxito ós conceptos avanzados propios do Bacharelato.  

3. Motivar a un tipo de alumnado ó cal , en moitos casos, non lle agrada a lingua inglesa ou se queixa de que “ non se lle da ben”.  
  

16.2.- CONTIDOS.METODOLOXÍA  
1. Traballaranse os contidos, tanto de ESO como de Bacharelato, necesarios para fortalecer a base do alumnado( vocabulario e gramática básica). 2. 

Poranse en relación os contidos que os alumnos estean estudiando en Bacharelato cos correspondentes á ESO , facendo fincapé no carácter 

progresivo dos mesmos.  

3. Traballaranse especialmente as destrezas de expresión e comprdnsión escrita, sendo estas as que constitúen o foco dos exames de Bacharelato e 

da ABAU: cómo responder preguntas, resumir textoss, facer redaccións, buscar sinónimos...  

4. Tamén se traballarán as destrezas de comprensión e expresión oral para redondear o acadado a nivel escrito.  
  

16.3.- AVALIACIÓN  
  

1. A materia “Reforzo”non será avaliada como tal, pero influirá na nota obtida na materia principal coa que se relaciona.Isto é, o bo traballo do 

alumno en “Reforzo 1º BACH”repercutirá positivamente na nota de “Inglés 1º BACH”.Do mesmo xeito, un alumno que non traballe o suficiente en 

“Reforzo” baixará a súa nota na materia de 1º BACH.Esta variación na nota será de ata 0,25 puntos , a sumar ou restar da nota obtida polo alumno 

na materia principal, segundo a observación do rendemento e aproveitamento por parte do alumno.  

2. A avaliación propiamente dita será realizada en base á observación do traballo na clase, á realización de tarefas na casa e outras probas puntuais 

que o profesor da materia estime adecuadas.Aboa actitude e o esforzo tamén serán tidos en conta.  
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17.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA INGLÉS 2º BACHARELATO  
  

17.1.- OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO MÍNIMO, COMPETENCIAS 

CLAVE  
  

   Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato        

 Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Grao Mínimo  Instrumentos 
avaliación  Competencias clave  

   Bloque 1. Comprensión de textos orais        

a 

b 

c  
f  

 B1.1. Estratexias de comprensión:  
Mobilización de información previa 

sobre o tipo de tarefa e o tema.  
Identificación do tipo de escoita 

necesario para realizar a tarefa 
(global, selectiva, detallada, 
etc.).  

Identificación do tipo textual, 
adaptando a comprensión a el.  

Distinción de tipos de comprensión 
(sentido xeral, información 
esencial, puntos principais, 
detalles relevantes e 
implicacións).  

Formulación de hipóteses sobre o 
contido e o contexto.  

Inferencia e formulación de 
hipóteses sobre significados a 
partir da comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos.  

B1.2. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias adecuadas 
para comprender o sentido 
xeral; a información esencial; 
os puntos principais; os 
detalles relevantes; 
información, ideas e opinións 
tanto implícitas como 
explicitas do texto, 
formuladas de maneira clara; 
e matices como a ironía ou o 
humor, ou o uso poético ou 
estético da lingua cando a 
imaxe facilita a comprensión.  

B1.3. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral as 
funcións e os significados 
específicos xeralmente 
asociados a diversas 
estruturas sintácticas de uso 
común segundo o contexto de 
comunicación (por exemplo, 

PLEB1.1. Comprende 
instrucións, anuncios, 
declaracións e mensaxes 
detalladas, dados cara a 
cara ou por outros medios, 
sobre temas concretos, en 
linguaxe estándar e a 
velocidade normal (por 
exemplo, declaracións ou 
mensaxes institucionais).  

- Debe superarlo.  - observación aula  CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  
CD  

PLEB1.2. Identifica as ideas 
principais, os detalles 
relevantes e as implicacións 
xerais de conversas e 
debates relativamente 
extensos e animados entre 
varias persoas interlocutoras 
que teñen lugar na súa 
presenza, sobre temas 
xerais, de actualidade ou do 
seu interese, sempre que o 
discurso estea estruturado e 
non se faga un uso moi 
idiomático da lingua.  

- Debe superarlo  - observación aula  
-proba oral  

CCL  
CCA 

CSC  
CCEC  
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Reformulación de hipóteses a partir 
da comprensión de novos 
elementos.  

B1.2. Recoñecemento dos 
marcadores conversacionais máis 
habituais: verificadores, 
expresivos, apelativos e fáticos.  

estrutura interrogativa para 
expresar admiración).  

B1.4. Comprender o esencial de 
conversas ou debates sobre 
temas educativos ou 
profesionais da súa área de 
interese, desenvolvidos 
nunha linguaxe sen usos  

idiomáticos, e extraer 
información  

PLEB1.3. Comprende, en 
debates e conversas 
informais sobre temas 
habituais ou do seu interese, 
a postura ou punto de vista 
das persoas interlocutoras, 
así como algúns sentidos 
implícitos e  

- Debe superalo  -observación 
 traballo 
grupal  

CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  

 

  Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Grao Mínimo  Instrumentos 
avaliación  Competencias clave  

    específica relevante aínda 
que non se comprenda a 
totalidade dos textos.  

B1.5. Recoñecer os significados 
e intencións comunicativas 
expresas de patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común e 
máis específicos, así como 
algunhas de carácter implícito 
(incluíndo a ironía e o humor), 
cando a articulación é clara.  

B1.6. Ientificar as ideas 
principais, información 
detallada e implicacións 
xerais de textos de certa 

matices como a ironía ou o 
humor.  

      

PLEB1.4. Comprende, nunha 
conversa formal na que 
participa, no ámbito 
educativo ou ocupacional, 
información detallada e 
puntos de vista e opinións 
sobre temas da súa 
especialidade e relativos a 
liñas de actuación e outros 
procedementos abstractos, 
sempre que poida confirmar 
o que o interlocutor quixo 
dicir e conseguir aclaracións 
sobre os aspectos 
ambiguos.  

- Debe superalo  -observación traballo 
pequenos grupos  

CCL  
CCA 

CSC  
CCEC  

  



  

 IES MACÍAS O NAMORADO.PADRÓN  DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE INGLÉS  CURSO 2022-2023  

  172  

lonxitude, ben organizados e 
lingüisticamente complexos, 
nunha variedade de lingua 
estándar e articulados a 
velocidade normal, que traten 
temas tanto concretos como 
abstractos, incluso se son de 
carácter técnico cando estean 
dentro do propio campo de 
especialización ou de 
interese nos ámbitos persoal, 
público, educativo e 
laboral/profesional, sempre 
que as condicións acústicas 
sexan boas e se poidan 
confirmar certos detalles.  

B1.7. Comprender as ideas 
principais e as específicas 
máis relevantes de textos 
gravados ou audiovisuais 
emitidos en lingua estándar, 
con claridade na fala, e sen 
condicións externas que 
dificulten a comprensión.  

PLEB1.5. Comprende a liña 
argumental, as ideas 
principais, os detalles 
relevantes e as implicacións 
xerais en  
presentacións, conferencias 
ou seminarios de certa 
extensión e complexidade 
sobre temas educativos ou 
profesionais da súa área de 
interese, tanto concretos 
como abstractos, sempre 
que haxa marcadores que 
estruturen o discurso e guíen 
a comprensión.  

- Debe superalo  -proba oral  
- observación 

traballo por 
parellas  

CCL  
CCA 

CSC  
CCEC  

PLEB1.6. Comprende o 
contido da información da 
maioría do material gravado 
ou retransmitido nos medios 
de comunicación, relativo a 
temas de interese persoal, 
identificando o estado de 
ánimo, o ton e mesmo o 
humor do falante, sempre 
que o discurso estea  

- Debe superalo  -observación grupal  CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  
CD  

 

   Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato        

 Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Grao Mínimo  Instrumentos 
avaliación  Competencias clave  

       articulado con claridade, 
nunha variedade de lingua 
estándar e a velocidade 
normal.  

      

   Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción        
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a 

b 

c  
f  

 B2.1. Estratexias de produción:  
Planificación:  

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

Percepción da mensaxe con 
claridade, distinguindo a súa 
idea ou ideas principais e a súa 
estrutura básica.  

Adecuación do texto ao 
destinatario, ao contexto e á 
canle, aplicando o rexistro e a 
estrutura de discurso  
adecuados a cada caso,  e  
escollendo os  expoñentes 
lingüísticos necesarios para 
lograr a intención 
comunicativa.  

Activación dos coñecementos 
previos sobre modelos e 
secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos  
previamente  asimilados 

 e memorizados.  
Execución:  

Expresión da mensaxe con 
claridade e coherencia, 
estruturándoa adecuadamente 
e axustándose, de ser o caso, 
aos modelos e ás  

B2.1. Coñecer, seleccionar con 
coidado e saber aplicar 
eficazmente e con certa 
naturalidade as estratexias 
adecuadas para producir 
textos orais de diversos tipos 
e de certa lonxitude, 
planificando o discurso 
segundo o propósito, a 
situación, os interlocutores e 
a canle de comunicación; 
recorrendo á paráfrase ou a 
circunloquios cando non se 
atopa a expresión precisa, e 
identificando e corrixindo os 
erros que poidan provocar 
unha interrupción da 
comunicación.  

B2.2. Construír textos claros e 
co detalle suficiente, ben 
organizados e adecuados ao 
interlocutor e ao propósito 
comunicativo, sobre temas 
diversos, xerais e máis 
específicos dentro do propio 
campo de especialidade ou 
de interese, e defender un 
punto de vista sobre temas 
xerais ou relacionados coa 
propia especialidade, 
indicando os proles e os 
contras das opcións, así  

PLEB2.1. Diferencia 
adecuadamente a produción 
do texto oral espontáneo 
(sintaxe limitada, estratexias 
de compensación, 
negociación do significado 
co interlocutor, etc.) do 
planificado, e considera as 
características que este 
comparte coa lingua escrita 
(planificación, redundancia 
informativa, elementos de 
cohesión, etc.).  

- Debe superalo  -proba oral  
-observación traballo 

de aula  

CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  

PLEB2.2. Fai presentacións de 
certa duración sobre temas 
do seu interese educativo ou 
relacionados coa súa 
especialidade (por exemplo, 
o desenvolvemento dun 
experimento científico, ou 
unha análise de aspectos 
históricos, sociais ou 
económicos), cunha 
estrutura clara que axuda os 
oíntes a fixárense nos 
aspectos máis importantes, 
e demostrando seguridade á 
hora de contestar preguntas 
do auditorio formuladas con 
claridade e a velocidade 
normal.  

- Debe superalo  -traballo diario do 
grupo  

CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  



  

 IES MACÍAS O NAMORADO.PADRÓN  DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE INGLÉS  CURSO 2022-2023  

  174  

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE INGLÉS 

  Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Grao Mínimo  Instrumentos 
avaliación  Competencias clave  

  fórmulas de cada tipo de texto.  
Reaxuste da tarefa (emprender 

unha versión máis modesta 
desta) ou da mensaxe (facer 
concesións no que realmente 
lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os 
recursos lingüísticos 
dispoñibles.  

Aproveitamento  dos coñecementos 
previos sacándolle o maior partido 

(utilizar linguaxe "prefabricada", 
etc.).  

Cooperación na interacción con 
outras persoas, verificando a 
comprensión propia e das 
demais persoas, e cooperando 
activamente na realización das 
tarefas de comunicación.  

como tomar parte activa en 
conversas formais ou 
informais de certa lonxitude, 
desenvolvéndose cun grao de 
corrección e fluidez que 
permita manter a 
comunicación.  

B2.3. Utilizar correctamente, 
sen erros que conduzan a 
malentendidos, as estruturas 
morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos de 
coherencia e de cohesión de 
uso común e máis específico, 
seleccionándoos en función 
do propósito comunicativo no 
contexto concreto (por 
exemplo, o uso da voz pasiva 
en presentacións de carácter 
educativo, ou de frases de 

PLEB2.3. Participa con soltura 
en conversas informais cara 
a  cara ou por teléfono, ou 
por outros medios técnicos, 
nas que describe con detalle 
feitos, experiencias, 
sentimentos e reaccións, 
soños, esperanzas e 
ambicións, e responde 
adecuadamente aos 
sentimentos que expresan 
os seus interlocutores; 
describe con detalle 
experiencias persoais e as 
súas reaccións ante elas; 
expresa con convicción 
crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e 
xustifica de maneira 
persuasiva as súas opinións 
e proxectos.  

- Debe superalo  -  Rúbrica da 
observación oral.  

CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  
CD  
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Compensación  das  carencias 

lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos ou paralingüísticos:  
Lingüísticos:  

Modificación de palabras de 
significado parecido.  

Definición ou parafrase dun 
termo ou dunha expresión.  

Produción de 
autocorrección, falsos 
comezos, repeticións e 
circunloquios.  

Paralingüísticos.  
Petición de axuda ou 
clarificación.  
Sinalización de obxectos, uso 

de deícticos ou realización 
de accións que aclaran o 
significado.  

 Uso  de  linguaxe  corporal  

relativo para facer unha 
descrición detallada).  

B2.4. Ler en voz alta con énfase 
expresiva de xeito que poidan 
recoñecerse as ideas clave, 
utilizando o ritmo e as pautas 
para facer a lectura 
comunicativa, engadindo 
algún comentario persoal ao 
texto (aclaración de palabras, 
algún novo exemplo, unha 
alusión a experiencias 
compartidas, etc.) e 
corrixíndose con naturalidade 
no caso dalgunha 
equivocación.  

B2.5. Planificar e articular o 
texto oral segundo a función 
ou as funcións comunicativas 
principais e  
secundarias en cada caso,  

PLEB 2.4. Toma parte 
adecuadamente en 
conversas formais, 
entrevistas, reunións e 
debates de carácter 
educativo ou ocupacional, 
achegando e pedindo 
información relevante e 
detallada sobre aspectos 
concretos e abstractos de 
temas cotiáns e menos 
habituais nestes contextos; 
explicando os motivos dun 
problema complexo e 
pedindo e dando instrucións 
ou suxestións para resolvelo; 
desenvolvendo  
argumentos de forma 
comprensible e convincente 
e comentando as 
contribucións dos 
interlocutores; opinando e 
facendo propostas 
xustificadas sobre futuras 
actuacións.  

- Debe superalo  - proba oral  CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  

 

  Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Grao Mínimo  Instrumentos 
avaliación  Competencias clave  

  culturalmente pertinente 
(xestos, expresións 
faciais, posturas, contacto 
visual ou corporal, e 
proxémica).  

Uso de sons extralingüísticos 
e calidades prosódicas 
convencionais.  

seleccionando os expoñentes 
das devanditas funcións 
segundo os seus matices de 
significación, e os patróns 
discursivos dos que se dispón 
para presentar e organizar a 
información, deixando claro o 
que se considera importante 
(por exemplo, mediante 

PLEB2.5. Participa na 
interacción verificando a 
comprensión propia e das 
demais persoas, e 
cooperando activamente na 
realización das tarefas de 
comunicación, cun bo grao 
de fluidez e claridade, malia 
algúns erros esporádicos.  

- Debe superalo  - traballo diario na 
aula  

CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  
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Uso dos elementos 
prosódicos (pausas, ritmo 
e entoación) como 
substitutos dos 
marcadores discursivos 
para indicarlle á persoa 
destinataria ou oínte as 
partes do discurso que 
deben ser cointerpretadas.  

B2.2. Rutinas ou modelos de 
interacción segundo o tipo de 
situación de comunicación en 
contextos informais e formais máis 
habituais.  

estruturas enfáticas), ou os 
contrastes ou as digresións 
con respecto ao tema 
principal.  

B2.6. Expresarse con relativa 
facilidade e naturalidade, e 
cun grao de fluidez que 
permita desenvolver o 
discurso sen moita axuda do 
interlocutor, aínda que poidan 
darse algúns problemas de 
formulación que retarden algo 
o discurso ou que requiran 
expor de maneira distinta o 
que se quere dicir.  

B2.7. Xestionar a interacción de 
maneira eficaz en situacións 
habituais, respectando e 
tomando a quenda de palabra 
con amabilidade e cando se 
desexa, e axustando a propia 
contribución á dos 
interlocutores, percibindo as 
súas reaccións, e defenderse 
en situacións menos 
rutineiras, e mesmo difíciles 
(por  exemplo, cando a 
persoa interlocutora acapara 
a quenda de palabra, ou 
cando a súa contribución é 
escasa e hai que encher as 
lagoas  
comunicativas ou animala a  

PLEB2.6. Realiza unha  
entrevista cun patrón 
estruturado de preguntas 
establecido con 
anterioridade, formulando 
preguntas complementarias 
ou respondendo a elas, 
reaccionando ante unha 
resposta que non entenda, e 
interactuando para pedir 
repeticións e confirmar a 
comprensión mutua.  

- Debe superalo  -Proba por parellas  CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE INGLÉS 

   Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato        

 Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Grao Mínimo  Instrumentos 
avaliación  Competencias clave  
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     participar).          

   Bloque 3. Comprensión de textos escritos        

-

a 

b 

c 

f  

  

  

  

  

  

  

 B3.1. Estratexias de comprensión:  
Mobilización de información previa 

sobre o tipo de tarefa e o tema a 
partir da información superficial e 
paratextual: proveniencia do 
texto, imaxes, organización na 
páxina, títulos de cabeceira, etc.  

Identificación do tipo de lectura 
demandado pola tarefa (en 
superficie ou oceánica, selectiva, 
intensiva ou extensiva).  

Identificación do tipo textual, 
adaptando a comprensión a el.  

Distinción de tipos de comprensión 
(sentido xeral, información 
esencial, puntos principais, 
detalles relevantes e 
implicacións).  

Formulación de hipóteses sobre o 

contido e o contexto.  
Inferencia e formulación de 

hipóteses sobre significados a 
partir da comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e paratextuais.  

Reformulación de hipóteses a partir 
da comprensión de novos elementos.  

B3.1. Uso de diferentes 
estratexias de lectura como a 
identificación da intención 
comunicativa, a anticipación 
da información a partir dos 
elementos textuais e non 
textuais, o uso do contexto, a 
aplicación de regras de 
formación de palabras para 
inferir significados e a 
organización da información e 
o tipo de texto.  

B3.2. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias adecuadas 
para comprender o sentido 
xeral, a información esencial, 
os puntos principais, os 
detalles relevantes; 
información, ideas e opinións 
tanto implícitas como 
explícitas do texto, se están 
claramente sinalizadas; e 
matices como a ironía ou o 
humor, ou o uso poético ou 
estético da lingua, formulados 
de xeito claro.  

B3.3. Seguir instrucións de 
certa complexidade e 
extensión tanto do ámbito 
público como do propio da 
especialidade, aínda que 
sexa necesario apoiarse para 
a comprensión en soportes 
visuais como debuxos, 
bosquexos  e outros.  

B3.4. Identificar as ideas 
principais, información 
detallada e  

PLEB3.1. Entende detalles 
relevantes e implicacións de 
anuncios e material de 
carácter publicitario sobre 
asuntos do seu interese 
persoal (por exemplo, 
carteis, folletos, pancartas 
ou grafitti), educativo (por 
exemplo, carteis científicos) 
ou profesional  
(por exemplo, boletíns 
informativos ou documentos 
oficiais).  

- Debe superalo  -traballo diario -

proba escrita  

  

CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  

  

PLEB3.2. Comprende a 
información, a intención e as 
implicacións de notas e 
correspondencia persoal en 
calquera soporte, incluídos 
foros e blogs, nos que se 
transmiten e se xustifican de 
xeito detallado información, 
ideas e opinións sobre 
temas concretos e 
abstractos de carácter 
persoal e dentro da súa área 
de interese.  

- Debe superalo  - proba escrita  CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  
CD  

PLEB3.3. Comprende 
instrucións extensas e 
complexas dentro da súa 
área de interese ou a súa 
especialidade, incluíndo 
detalles sobre condicións e 
advertencias, sempre que 
poida volver ler as seccións 
difíciles (por exemplo, sobre 
instrumentos de medición ou 
de procedementos 
científicos).  

- Debe superalo  - traballo diario 
/deberes de grupo  

CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  
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  Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Grao Mínimo  Instrumentos 
avaliación  Competencias clave  

    implicacións xerais de textos 
de certa lonxitude, ben 
organizados e 
lingüisticamente complexos, 
nunha variedade de lingua 
estándar e que traten de 
temas tanto concretos como 
abstractos, mesmo se son de 
carácter técnico, cando 
estean dentro do propio 
campo de especialización ou 
de interese, nos ámbitos 
persoal, público, educativo e 
laboral ou profesional, 
sempre que se poidan reler as 
seccións difíciles.  

B3.5. Recoñecer globalmente e 
con detalle a liña argumental 
no tratamento do asunto 
presentado en xornais, 
revistas, guías, páxinas web e 
novelas, e distinguir entre 
información, opinión e 
persuasión, así como 
comprender en textos  

PLEB3.4. Comprende os 
detalles relevantes e as 
implicacións de 
correspondencia formal de 
institucións públicas ou 
entidades privadas como 
universidades, empresas ou 
compañías de servizos, 
sobre temas concretos e 
abstractos de carácter 
persoal e educativo, dentro 
da súa área de interese ou a 
súa especialidade.  

- Debe superalo  - observación 
traballo en 
pequenos grupos  

CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  

PLEB3.5. Entende, en textos 
de referencia e consulta, en 
soporte tanto impreso como 
dixital, información detallada 
sobre temas da súa 
especialidade nos ámbitos 
educativo ou ocupacional, 
así como información 
concreta relacionada con 
cuestións prácticas en textos 
informativos oficiais, 
institucionais ou 
corporativos.  

- Debe superalo  -Proba escrita  CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  
CD  
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literarios as relacións entre os  
personaxes e os motivos que 
os impulsan a actuar.  

B3.6. Ler con fluidez textos de 
ficción e literarios 
contemporáneos e 
relacionados cos propios 
intereses e as necesidades 
nos ámbitos persoal, público, 
educativo e laboral ou 
profesional, ben estruturados, 
en rexistro estándar da lingua 
e escritos sen modismos 
pouco frecuentes.  

PLEB3.6. Comprende a 
información, as ideas e as 
opinións implícitas en 
noticias e artigos 
xornalísticos e de opinión 
ben estruturados e de certa 
lonxitude que tratan dunha 
variedade de temas  de 
actualidade ou máis  
especializados, tanto 
concretos como abstractos, 
dentro da súa área de 
interese, e localiza con 
facilidade detalles relevantes 
neses textos.  

- Debe superalo  - Proba escrita  CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE INGLÉS 

   Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato        

 Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Grao Mínimo  Instrumentos 
avaliación  Competencias clave  

       PLEB3.7. Comprende os 
aspectos principais, detalles 
relevantes, algunhas ideas 
implícitas e o uso poético da 
lingua en textos literarios 
que presenten unha 
estrutura accesible e unha 
linguaxe non moi idiomática, 
e nos que o 
desenvolvemento do tema 
ou da historia, os 
personaxes centrais e as 
súas relacións, ou o motivo 
poético, estean claramente 
sinalizados con marcadores 
lingüísticos doadamente 
recoñecibles.  

- Debe superalo  - proba 
escrita.  
-observación 

grupal.  

traballo  CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  

   Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción         
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a 

b 

c  
f  

 B4.1.Estratexias de produción:  
Planificación:  

Mobilización e coordinación das 
propias competencias xerais e 
comunicativas, co fin de 
realizar eficazmente a tarefa 
(repasar o que se sabe sobre 
o tema, o que se pode ou se 
quere dicir, etc.)  

Localización e uso adecuado de 
recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario 
ou dunha  
gramática, obtención de axuda, 

etc.) Execución:  
Elaboración dun borrador.  
Estruturación do contido do texto.  
Organización do texto en 
parágrafos  

B4.1. Utilizar estratexias que 
faciliten un estilo de escritura 
sinxelo e fluído, evitando o 
uso de palabras ou estruturas 
das que non se estea seguro 
e seguindo adecuadamente o 
proceso de escritura: 
planificación do texto, 
selección das ideas 
pertinentes ao propósito 
comunicativo, presentación 
das ideas segundo o tipo de 
texto, organización adecuada 
en parágrafos, e revisión da 
coherencia, a cohesión, a 
ortografía, a puntuación e as 
concordancias.  

B4.2. Coñecer, seleccionar e 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos ben  

PLEB4.1. Escribe informes en 
formato convencional e de 
estrutura clara relacionados 
coa súa especialidade (por 
exemplo, o 
desenvolvemento e as 
conclusións dun 
experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, 
unhas prácticas ou un 
traballo de investigación), ou 
menos habituais (por 
exemplo, un problema 
xurdido durante unha 
estadía no estranxeiro), 
desenvolvendo un 
argumento, razoando a favor 
ou en contra dun punto de 
vista concreto, explicando as 
vantaxes e as desvantaxes 
de varias opcións, e 
achegando conclusións 
xustificadas.  

- Debe superalo  -proba escrita  
- traballo aula  

CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  

 

  Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Grao Mínimo  Instrumentos 
avaliación  Competencias clave  

  abordando en cada un unha 
idea principal, conformando 
entre todos o seu significado 
ou a idea global.  

Discriminación das  propiedades 
textuais de coherencia, 
cohesión e adecuación.  

estruturados e de certa 
lonxitude; por exemplo, 
integrando  de maneira 
apropiada información 
relevante procedente de 
fontes diversas, ou 
reaxustando o rexistro ou o 
estilo (incluíndo léxico, 
estruturas sintácticas e 

PLEB4.2. Describe un tema, 
un texto, un suceso ou un 
evento dando unha idea 
xeral que permita recoñecelo 
con claridade, explicando as 
súas partes ou 
circunstancias, e ofrecendo 
unha opinión persoal 
argumentada.  

- Debe superalo  - traballo aula  
- proba escrita  

CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  
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Expresión da mensaxe con 
claridade axustándose aos 
modelos e ás fórmulas de cada 
tipo de texto.  

Reaxuste da tarefa (emprender 
unha versión máis modesta 
desta) ou da mensaxe (facer 
concesións no que realmente 
lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os 
recursos dispoñibles.  

Aproveitamento dos 
coñecementos previos 
sacándolles o maior partido 
(utilizar linguaxe 
"prefabricada", etc.).  

Revisión:  
Identificación de problemas, erros 

e repeticións.  
Verificación da progresión e da 

coherencia.  
Atención ás convencións 

ortográficas e aos signos de 
puntuación.  

Reescritura definitiva.  
Presentación coidada do texto 

(marxes, limpeza, tamaño da 
letra adecuado, uso normativo 
de maiúsculas e minúsculas, 
etc.).  

patróns discursivos) para 
adaptar o texto ao 
destinatario e ao contexto 
específicos.  

B4.3. Escribir, en calquera 
soporte, textos ben 
estruturados sobre unha 
ampla serie de temas 
relacionados cos propios 
intereses ou a especialidade, 
facendo descricións claras e 
detalladas; sintetizando 
información e argumentos 
extraídos de diversas fontes e 
organizándoos de maneira 
lóxica; e defendendo un punto 
de vista sobre temas xerais, 
ou máis específico, indicando 
os proles e os contras das 
opcións, utilizando para iso os 
elementos lingüísticos 
adecuados para dotar o texto 
de cohesión e coherencia, e 
manexando un léxico 
adaptado ao contexto e ao 
propósito comunicativo que 
se persegue.  

B4.4. Planificar e articular o 
texto escrito segundo a 
función ou as funcións 
comunicativas principais e 
secundarias en cada caso, 
seleccionando os expoñentes 
das devanditas funcións 
segundo os seus matices de 
significación, e os  

PLEB4.3. Completa un 
cuestionario detallado con 
información persoal, 
educativa ou laboral (por 
exemplo, para matricularse 
nunha universidade, solicitar 
un traballo, abrir unha conta 
bancaria ou tramitar un 
visado).  

- Debe superalo  - traballo individal 
aula  

CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  
CD  

PLEB4.4. Escribe, en calquera 
soporte ou formato, un 
currículo detallado, xunto 
cunha carta de motivación 
(por exemplo, para ingresar 
nunha universidade 
estranxeira, ou presentarse 
como candidato/a a un posto 
de traballo).  

- Debe superalo  - Traballo grupal  CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  

PLEB4.5. Toma notas co 
suficiente detalle durante 
unha conferencia, unha 
charla ou un seminario, e 
elabora un resumo con 
información relevante e as 
conclusións adecuadas, 
sempre que o tema estea 
relacionado coa súa 
especialidade e o discurso 
estea ben estruturado.  

- Debe superalo  - observación 
traballo diario  

CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  
CD  

PLEB4.6. Escribe notas, 
anuncios,  - Debe superalo  -observación  traballo  CCL  
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    patróns discursivos dos que 
se dispón para presentar e 
organizar a información, 
deixando claro o que se 
considera importante (por 
exemplo, mediante estruturas  
enfáticas), ou os contrastes 
ou as digresións con 
respecto ao tema principal.  

B4.5. Elaborar resumos e notas 
recapitulativas, con claridade, 
exactitude, coherencia e 
fidelidade ao texto orixinal.  

B4.6. Presentar os textos 
escritos de maneira 
coidadosa (con atención a 
marxes, riscaduras, liñas 
dereitas, letra clara, letras 
maiúsculas e minúsculas 
cando corresponda, etc.), en 
soporte impreso e dixital, 
adecuados aos fins 

mensaxes e comentarios, en  
 calquera  soporte,   nos  que  

transmite e solicita 
información detallada, 
explicacións, reaccións e 
opinións sobre temas 
persoais, educativo  ou 
ocupacionais, respectando 
as convencións e as normas 
de cortesía.  

  diario  CAA  
CSC  
CCEC  

PLEB4.7. Escribe 
correspondencia persoal, en 
calquera soporte, e 
comunícase con seguridade 
en foros e blogs, 
transmitindo emoción, 
resaltando a importancia 
persoal de feitos e 
experiencias, e comentando 
de maneira persoal e 
detallada as noticias e os 
puntos de vista das persoas 
ás que se dirixe.  

- Debe superalo  - traballo por parellas  CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  
CD  
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funcionais e valorando a 
importancia da presentación 
nas comunicacións escritas.  

PLEB4.8. Escribe, en calquera 
soporte, cartas formais de 
carácter educativo ou 
profesional dirixidas a 
institucións públicas ou 
privadas e a empresas, nas 
que dá e solicita información, 
describe  a súa traxectoria 
educativa ou profesional e as 
súas competencias, e 
explica e xustifica co 
suficiente detalle os motivos 
das súas accións e dos seus 
plans (por exemplo, carta de 
motivación para matricularse 
nunha universidade 
estranxeira, ou para solicitar 
un posto de traballo), 
respectando as convencións  

- Debe superalo  - traballo por parellas  
- proba escrita  

CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  
CD  

 

   Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato        

 Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Grao Mínimo  Instrumentos 
avaliación  Competencias clave  

       formais e de cortesía propias 
deste tipo de textos.  

      

   Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural        

a 

b 

c  
f  
p  

 B5.1. Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación:  
Discriminación e uso dos trazos 

fonéticos que distinguen 
fonemas (trazos distintivos como 
sonoridade, nasalidade e 
apertura de vogais).  

Recoñecemento e produción de 
unidades maiores do nivel fónico 

B5.1. Discriminar e reproducir 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de 
uso común e máis 
específicos, axustándose 
debidamente a algunha 
variedade estándar da lingua, 
e seleccionalos en función 
das propias intencións 
comunicativas, incluíndo a 

PLEB5.1. Comprende e faise 
comprender con certa 
confianza e fluidez en 
situacións de comunicación 
informais e formais 
habituais, con matices como 
a ironía e o humor, sempre 
que as persoas 
interlocutoras pronuncien 
con claridade e eviten un uso 
moi idiomático.  

- Debe superalo  -Observación aula  CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  
CD  
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(secuencia acentual das 
palabras).  

Recoñecemento e uso 
comprensible dos elementos 
prosódicos (acento, ritmo e 
entoación das oracións).  

Recoñecemento de palabras e 
frases de uso coloquial común 
emitidas con procedementos 
básicos da redución fonética.  

B5.2. Patróns gráficos e convencións 
ortográficas.  

B5.3.  Aspectos 
 socioculturais  e 
sociolingüísticos:  
Convencións sociais.  
Recoñecemento das normas e as 

variacións sociais, as 
convencións sociais e as formas, 
normas de cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e 
actitudes; características básicas 
do sentido do humor; usos 
lingüísticos adecuados ao 
contexto; referencias relativas á 
identidade nacional ou  

expresión sinxela da ironía e 
do humor.  

B5.2. Axustarse con 
consistencia aos patróns 
ortográficos, de puntuación e 
de formato de uso común, e 
algúns de carácter máis 
específico.  

B5.3. Distinguir a función ou as 
funcións comunicativas 
principais e secundarias do 
texto, como implicacións 
facilmente discernibles, e 
apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes destas, así como 
distinguir os significados e os 
propósitos xerais asociados 
ao uso de patróns discursivos 
típicos polo que respecta á 
presentación e á organización 
da información (entre outros, 
o reforzo ou a recuperación 
do tema; a topicalización, 
pondo o tema da oración ao 
principio, como por exemplo 
en "Diso non quero falar"; 
contraste, digresión ou  

PLEB5.2. Relaciónase 
oralmente e por escrito 
comunicando con eficacia 
información, noticias, ideas e 
puntos de vista sobre temas 
tanto abstractos como 
concretos; ou solicitando ou 
transmitindo información 
relacionada con servizos ou 
outros ámbitos das relacións 
sociais, adaptando a súa 
expresión e os medios de 
expresalo á situación de 
comunicación.  

- Debe superalo  -Observación aula  CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  

PLEB5.3. Intervén oralmente 
con distintos propósitos 
comunicativos, con eficacia 
intercultural.  

- Debe superalo  - Observación aula  
CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  

PLEB 5.4. Entende os detalles 
do que se lle di en 
transaccións e xestións que 
xorden mentres  

- Debe superalo  - Observación aula  CCL  
CSC  

 

  Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato        

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Grao Mínimo  Instrumentos 
avaliación  Competencias clave  
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  cultural; linguaxe non verbal e 
diferenzas específicas entre a 
propia cultura e a cultura portada 
pola lingua obxecto de estudo.  

Actitude receptiva e respectuosa 
cara ás persoas, os países e as 
comunidades lingüísticas que 
falan outra lingua e teñen unha 
cultura diferente á propia.  

B5.4. Plurilingüismo:  
Consciencia das habilidades 

metalingüísticas adquiridas 
durante as aprendizaxes  
lingüísticas, e transferencia 
destes coñecementos e 
estratexias dunha lingua a outra 
para avanzar no seu dominio.  

Participación en proxectos nos que 
se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e  

 valorando  positivamente  as  
competencias que posúe como 
persoa plurilingüe.  

B5.5. Funcións comunicativas:  
Xestión de relacións sociais no 
ámbito  

persoal,  público,  educativo 
 e profesional.  

Descrición e apreciación de 
calidades físicas e abstractas de 
persoas, obxectos, lugares, 
actividades, procedementos e 
procesos.  

Narración de acontecementos 
pasados puntuais e habituais, 
descrición de estados e 
situacións presentes, e 
expresión de predicións e de 
sucesos  

recapitulación).  
B5.4. Integrar na propia 

competencia intercultural, 
para producir textos orais e 
escritos ben axustados ao 
contexto específico, os 
aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e 
culturas meta relativos a 
costumes, usos, actitudes, 
valores e crenzas, e superar 
as diferenzas con respecto ás 
linguas e culturas propias, e 
os estereotipos,  
demostrando confianza no 
uso de diferentes rexistros ou 
outros mecanismos de 
adaptación contextual, e 
evitando erros serios de 
formulación ou presentación 
textual que poidan conducir a 
malentendidos ou situacións 
potencialmente conflitivas.  

B5.5. Coñecer e saber 
seleccionar e utilizar léxico 
oral e escrito común e 
expresións e modismos de 
uso habitual, e máis 
especializado segundo os 
propios intereses e as 
necesidades no ámbito 
persoal, público, educativo e 
laboral ou profesional, así 
como un reducido repertorio 
de palabras e expresións, e 
as connotacións máis 
discernibles, que permita un 
uso humorístico, poético ou 
estético sinxelo do idioma.  

B5.6. Coñecer coa profundidade 
debida e aplicar eficazmente á  

viaxa, organiza a viaxe ou 
trata coas autoridades, así 
como en situacións menos 
habituais en hoteis, tendas, 
axencias de viaxes, centros 
de saúde, traballo ou 
estudos (por exemplo, para 
recibir asistencia sanitaria 
como turista ou como 
residente, cambiar unha 
reserva de hotel, anular 
billetes ou cambiar un artigo 
defectuoso), sempre que 
poida pedir confirmación.  

- Debe superalo    CCEC  

PLEB5.5. Desenvólvese con 
seguridade en transaccións 
e xestións cotiás e menos 
habituais, cara a cara, por 
teléfono ou por outros 
medios técnicos, solicitando 
información detallada, 
ofrecendo explicacións 
claras e detalladas, e  
desenvolvendo a súa 
argumentación de xeito 
satisfactorio na resolución 
dos problemas que xurdan.  

- Debe superalo   -  Observación  
aula  

CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  

PLEB5.6. Exprésase 
oralmente e por escrito, en 
diferentes soportes, con 
certa densidade léxica, 
evitando repeticións 
innecesarias co uso de 
sinónimos e palabras de 
significado próximo, e 
recoñece un léxico máis 
especializado se conta con 
apoio visual ou contextual.  

- Debe superalo  - Observación aula  

CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  

  

PLEB5.7. Comprende textos 
extensos en lingua estándar  

- Debe superalo  - Observación aula  

CCL  
CAA  
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  futuros a curto, a medio e a longo 
prazo.  

Intercambio de información, 
indicacións, opinións, crenzas e 
puntos de vista, consellos, 
advertencias e avisos.  

Expresión da curiosidade, o 
coñecemento, a certeza, a 
confirmación, a dúbida, a 
conxectura, o escepticismo e a 
incredulidade.  

Expresión da vontade, a intención, 
a decisión, a promesa, a orde, a 
autorización e a prohibición, a 
exención e a obxección.  

Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, o eloxio, a 
admiración, a satisfacción, a 
esperanza, a confianza e a 
sorpresa, así como os seus 
contrarios.  

Formulación de suxestións, 
desexos, condicións e hipóteses.  

Establecemento e xestión da 
comunicación e organización do 
discurso.  

B5.6. Léxico:  
Recoñecemento e uso de léxico 

oral e escrito común e máis 
especializado dentro das propias 
áreas de interese nos ámbitos 
persoal, público, educativo e 
ocupacional, relativo á descrición 
de persoas e obxectos, tempo e 
espazo, estados, eventos e 
acontecementos, actividades, 

comprensión do texto os 
coñecementos 
sociolingüísticos relativos á 
estruturación social, ás 
relacións interpersoais en 
diversos contextos (desde 
informal ata institucional) e as 
convencións sociais 
(incluíndo crenzas e 
estereotipos) predominantes 
nas culturas en que se utiliza 
a lingua meta, así como os 
coñecementos culturais máis 
relevantes (por exemplo, 
históricos, xeográficos, 
literarios ou artísticos), que 
permitan captar as alusións 
máis directas sobre estes 
aspectos que poida conter o 
texto.  

B5.7. Resumir ou parafrasear 
un texto para facelo intelixible 
a quen necesite desta 
mediación por 
descoñecemento ou 
coñecemento insuficiente da 
lingua meta.  

B5.8. Utilizar o coñecemento 
sociocultural sobre o modo de 
vida da comunidade que é 
obxecto de estudo e as 
diferenzas esenciais entre as 
prácticas, os valores e as 
crenzas desa comunidade e 
as propias, para facer un texto 
comprensible a unha persoa 
interlocutora que descoñece 

transmitidos por canles, 
entendendo (aínda que non 
os comparta) os matices de 
sentido e de opinión ante 
puntos de vista e posturas 
concretas e actitudes que 
responden a crenzas, 
costumes e valores propios 
da cultura da lingua meta.  

    CSC  
CCEC  
CD  

PLEB5.8. Explica valores e 
comportamentos propios 
dunha cultura a membros 
doutra diferente, consciente 
da importancia desta 
actividade de mediación 
intercultural.  

- Debe superalo  -Observación aula  CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  

PLEB5.9. Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as 
competencias que posúe 
como persoa plurilingüe.  

- Debe superalo  - Observación aula  CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  
CD  
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procedementos  e procesos; 
relacións persoais, sociais, 
educativas e profesionais; 
educación e  

a lingua estranxeira, e 
resolver posibles 
malentendidos e conflitos 
interculturais.  

 B5.9.  Participar  en  proxectos  
(elaboración de materiais  

  Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato         

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Grao Mínimo  Instrumentos 
avaliación  Competencias clave  

  estudo; traballo e 
emprendemento; bens e 
servizos; lingua e comunicación 
intercultural; ciencia e tecnoloxía; 
historia e cultura.  

Recoñecemento e uso de 
expresións fixas frecuentes 
(locucións idiomáticas, 
esquemas fraseolóxicos, 
colocacións, frases feitas e léxico 
propio de temas relativos a feitos 
de actualidade).  

Recoñecemento e uso de 
antónimos, sinónimos e de 
procedementos de formación de 
palabras mediante  

multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras 
presentes no centro, 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais.  
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recursos de derivación e de 
composición, e recoñecemento 
de "falsos amigos".  

B5.7. Estruturas sintáctico-
discursivas propias de cada idioma.  

  

  

  

  

*Estruturas sintáctico-discursivas do inglés incluídas en Contrast for Bacharelato 2:  

  

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (neither ... nor); disxunción (either…or); oposición/concesión ((not) only (by individuals), but also; 

despite / in spite of + NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as, since); finalidade (so as to); comparación (as/not so Adj. as; less 

efficiently/more vulnerable (than); the best); resultado/correlación (such ... that); condición (if; unless; in case ); estilo indirecto (reported 

statements, questions, orders/requests, suggestions).  

  

- Relacións temporais ((just) as; while; once (I once got stuck)).  

  

- Afirmación (emphatic affirmative sentences); tags; e.g. I should have.).  

  

  

- Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a beatiful costume!; exclamatory sentences and phrases, e. g. It was a great party!).  
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- Negación (e. g. Never; ever; You needn´t have).  

  

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the budget for this project? Why are there blank pages at the back of a yearbook?; tags).  

  

- Expresión do tempo: pasado (Past Simple and Past Continuous; Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous; Past Perfect Simple and 

Past Perfect Continuous); presente (Present Simple and Present Continuous); futuro (Present Simple and Present Continuous + Adv.; will be –

ing; will + perfect tense (simple and continuous)).  

  

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple and Past Simple/Perfect; and Future Continuous); habitual (simple tenses 

(+ Adv.), used to; would); incoativo (start/begin by -ing); terminativo (stop -ing).  

  

- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (it takes/holds/serves...); posibilidade/probabilidade (will; likely, 

should, ought to); necesidade (want; take); obrigación (need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of -ing).  

  

- Expresión da existencia (e. g. there must be); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, 

one(s); determiners); a cualidade (e. g. Glamorous; What a nice dress!).  

  

- Expresión da cantidade: Number (e. g. hadn´t ridden a bycicle for ten years). Quantity: e. g. twice as much. Degree: e. g. extremely; so (suddenly).  

  

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).  

  

- Expresión do tempo (points (e. g. back then; whitin 24 hours; whenever), divisions (e. g. half a / an), and indications (e. g. earlier; later today) 

of time; duration (e. g. over an hour); anteriority (already; (not) yet); before); posteriority (e. g. later (on); after); sequence (to begin with, 

besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely, seldom)..  

  

- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. loudly).  
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17.2.- SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS  
  

UNIDADE GETTING STARTED  

a) Obxectivos  

  

• Ler de maneira comprensiva e autónoma un texto sobre os anuarios escolares.  

• Revisar vocabulario aprendido en niveis anteriores.  

• Revisar os tempos presentes, pasados, perfectos e futuros.  

• Comprender a información global e específica dunha conversa.  Falar sobre as vacacións do verán.  

  

b) Contidos didácticos  

  

Reading  

• Lectura e comprensión dun texto sobre os anuarios para responder varias preguntas.  

  

Vocabulary  

• Revisión do vocabulario aprendido en niveis anteriores a través de diversas actividades.  

  

Grammar  

• Revisión dos tempos presentes, pasados, perfectos e futuros. Uso e formación. Expresións temporais.  

  

Listening  

• Emprego de distintos rexistros e formatos: unha conversa.  

• Comprensión oral dunha conversa sobre as vacacións do verán.  

  

Speaking  

• Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre as vacacións do verán.  
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Unidade 1: A Way with Words  

  

 a)  Obxectivos  

  

• Ler de maneira comprensiva e autónoma un texto sobre a corrección de grallas en carteis e sinais de Estados Unidos.  

• Empregar vocabulario relacionado coa linguaxe e a comunicación.  

• Empregar os tempos perfectos axeitadamente.  

• Comprender a información global e específica de varias conversas.  Describir de maneira oral unha fotografía.  

• Pronunciar axeitadamente o “o” en “front”, “joke”, “on” e “to”.  

• Redactar un texto informativo, empregando as conxuncións causais e consecutivas axeitadamente.  Afianzar estratexias para a 

realización de exames.  

  

b) Contidos didácticos  

  

Reading  

• Lectura rápida e comprensión do vocabulario clave para entender a idea principal do texto.  Aprendizaxe e emprego de estratexias 

de lectura a través da sección Reading Strategies.  

• Comprensión dun texto sobre a corrección de grallas en carteis e sinais de Estados Unidos.  

• Práctica de exercicios semellantes aos que se atoparán no exame de acceso á universidade, a través da sección Exam Focus.  

• Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto a través da sección Over to You.  

• False friends tirados do texto e traducidos.  

• Información relevante relacionada co tema do texto na sección Contrast.  

  

Vocabulary  
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Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text.  

• Emprego axeitado dos sufixos para formar substantivos e adxectivos.  

• Palabras que se confunden con facilidade na sección Contrast.  

• Vocabulario relacionado coa linguaxe e a comunicación nas seccións Topic Vocabulary.  

• Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; palabras que se confunden con facilidade.  

  

Grammar  

• Expresión de accións presentes, pasadas e futuras en tempo perfecto con distintas referencias temporais a través do 
Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Future Perfect Simple, Past Perfect Simple e Past Perfect 
Continuous. Emprego e formación. Expresións temporais.  

• Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna na sección Contrast.  Enprego 

axeitado da gramática que se viu na sección a través de distintas actividades.  

  

Listening  

• Emprego de distintos rexistros e formatos: unha conversa.  

• Comprensión oral dunha conversa sobre ser profesor voluntario de inglés no estranxeiro.  

  

Speaking  

• Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade, e posta en práctica a través da expresión oral na sección 

Language to Speaking.  

• Interacción oral co compañeiro/a para describir fotografías empregando as expresións aprendidas (Task).  Tip: claves 

para describir unha fotografía.  
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Pronunciation  

 Recoñecer o alfabeto fonético inglés.  Pronuncia axeitada do “o” en “front”, “joke”, “on” e “to”. Práctica engadida destes 

sons na sección Pronunciation Practice.  

  

Writing  

• Análise da estrutura dun texto informativo.  

Estudo e práctica das conxuncións causais e consecutivas.  

• Produción dun texto informativo (Task) seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con axuda do cadro Useful 

Expressions.  Información engadida sobre as conxuncións causais e consecutivas na sección Contrast.  

  

a) Competencias clave  

  

- Comunicación lingüística, Competencia dixital, Aprender a aprender, Competencias sociais e cívicas, Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor, Conciencia e expresións culturais  

  

b) Temas interdisciplinares  

  

- Primeira lingua estranxeira, - Cultura Audiovisual  

  

- Lingua e Literatura:  

  

- A corrección de textos; - Os sufixos.; - Técnicas de lectura: identificar a idea principal do texto.  

- O Present Perfect Simple, o Present Perfect Continuous, o Future Perfect Simple, o Past Perfect Simple e o Past Perfect Continuous. 

- As conxuncións causais e consecutivas; - Emprego da puntuación.; - Técnicas de escritura.; - A descrición oral de fotografías. - 

Expresións útiles.  

  
  
  

Unidade 2: Advert Alert  
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a) Obxectivos  

  

• Ler de maneira comprensiva e autónoma un texto sobre o cambiante mundo da mercadotecnia.  

• Empregar vocabulario relacionado coas finanzas e a publicidade.  

Empregar o estilo indirecto axeitadamente.  

• Comprender a información global e específica dunha entrevista radiofónica.  Expresar de maneira oral a súa opinión sobre 

varios anuncios.  

• Pronunciar axeitadamente a terminación “-ing” en “advertising” e o son final /n/ en “opinion”.  

• Redactar un texto argumentativo, empregando as conxuncións e locucións copulativas e adversativas.  Afianzar estratexias 

para a realización de exames.  

  

 b)  Contidos didácticos  

  

Reading  

• Lectura do texto para comprender a intención do autor.  

• Aprendizaxe e emprego de estratexias de lectura a través da sección Reading Strategies.  

• Comprensión dun texto sobre a publicidade e o cambiante mundo da mercadotecnia.  

• Práctica de exercicios semellantes aos que se atoparán no exame de acceso á universidade, a través da sección Exam Focus.  

• Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto a través da sección Over to You.  

• False friends tirados do texto e traducidos.  

• Información relevante relacionada co tema do texto na sección Contrast.  

  

Vocabulary  

• Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text.  

• Emprego axeitado de varios verb collocations con “pay” e “keep”.  

• Palabras que se pronuncian de maneira diferente en inglés británico e americano na sección Contrast.  

• Vocabulario relacionado coas finanzas e coa descrición de anuncios nas seccións Topic Vocabulary.  
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• Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; palabras con máis de un significado.  

  

Grammar  

• Expresión de frases en estilo indirecto. Uso e formación. Transformacións que se producen nos verbos, adverbios, pronomes, etc. 

Formulación de afirmacións, preguntas, ordes e suxestións en estilo indirecto.  

Correcta formación e uso do estilo indirecto na sección Contrast.  

• Uso axeitado da gramática que se viu na sección a través de distintas actividades.  

  

Listening  

• Emprego de distintos rexistros e formatos: unha entrevista radiofónica.  

• Comprensión oral dunha entrevista sobre técnicas publicitarias e de mercadotecnia.  

  

Speaking  

• Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade, e posta en práctica a través da expresión oral na sección Language to 

Speaking.  

• Interacción oral co compañeiro/a para expresar opinións empregando as expresións aprendidas (Task).  

• Tip: claves para manter unha conversa expresando opinións.  

  

Pronunciation  

• Recoñecer o alfabeto fonético inglés.  

• Pronuncia axeitada da terminación “-ing” en “advertising” e o son final /n/ en “opinion”. Práctica engadida destes sons na sección 

Pronunciation Practice.  

  

Writing  

• Análise da estrutura dun texto argumentativo.  

• Estudo e práctica das conxuncións e locucións copulativas e adversativas.  

• Produción dun texto argumentativo (Task) seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e co axuda do cadro 

Useful Expressions.  Información engadida sobre as conxuncións e locucións copulativas e adversativas na sección Contrast.  
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c) Competencias clave  

  

- Comunicación lingüística, Competencia dixital, Aprender a aprender, Competencias sociais e cívicas, Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor, Conciencia e expresións culturais  
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d) Temas interdisciplinares  

  

- Economía da empresa, - Lingua e Literatura:  

  

- O estilo indirecto. - As Verb Collocations.- Técnicas de lectura: identificar a intención do autor do 

texto.  

- As conxuncións e locucións copulativas e adversativas. - Uso da puntuación. - Técnicas de escritura. - 

A expresión de opinións a través do uso correcto da lingua. - Expresións útiles.  

  
  
  

Unidade 3: Face the Music  

  

 a)  Obxectivos  

  

• Ler de maneira comprensiva e autónoma un texto sobre Lady Gaga.  

• Empregar vocabulario relacionado coa fama e os espectáculos en vivo.  

• Empregar a pasiva e o causativo axeitadamente.  

• Comprender a información global e específica dun boletín informativo na radio.  Comparar de maneira oral varias fotografías.  

• Pronunciar axeitadamente os sons vocálicos contidos en “idol”, “onstage”, “atmosphere” e “sold out”.  

  

• Redactar un texto descritivo, empregando adxectivos e adverbios.  Afianzar estratexias para a realización de exames.  
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b) Contidos didácticos  

  

Reading  

  

  

• Lectura do texto para deducir o significado dalgunhas palabras grazas ao contexto.  

• Aprendizaxe e utilización de estratexias de lectura a través da sección Reading Strategies.  

• Comprensión dun texto sobre Lady Gaga e as súas excentricidades.  

• Práctica de exercicios semellantes aos que se atoparán no exame de acceso á universidade, a través da sección Exam Focus.  

• Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto a través da sección Over to You.  

• False friends tirados do texto e traducidos.  

• Información relevante relacionada co tema do texto na sección Contrast.  

  

Vocabulary  

• Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text.  

• Emprego axeitado de varios phrasal verbs.  

• Vocabulario relacionado coa fama e os espectáculos en vivo nas seccións Topic Vocabulary.  

• Palabras que se confunden doadamente na sección Contrast.  

• Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; phrasal verbs e verbos con preposicións.  

  

Grammar  

• Expresión de frases en pasiva. Uso e formación.  

• O causativo. Uso e formación.  

• Axeitada formación dunha oración interrogativa en pasiva na sección Contrast.  

• Emprego axeitado da gramática que se viu na sección a través de distintas actividades.  Tip: claves para formar a pasiva cando o verbo 

vai acompañado de dous obxectos.  

  

Listening  

• Emprego de distintos rexistros e formatos: un boletín de novas radiofónico.  

• Comprensión oral de noticias retransmitidas na radio sobre unha manifestación.  
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Speaking  

• Aplicación á gramática do vocabulario que se viu na unidade, e posta en práctica a través da expresión oral na sección Language to  

  

  

Speaking.  

• Interacción oral co compañeiro/a para comparar varias imaxes (Task).  

• Tip: claves para comparar imaxes, tendo en conta o contexto, a xente, etc.  

  

Pronunciation  

• Recoñecer o alfabeto fonético inglés.  

• Pronuncia axeitada dos sons contidos en “idol”, “onstage”, “atmosphere” e “sold out”. Práctica engadida destes sons na sección  

  

Pronunciation Practice.  

  

Writing  

• Análise da estrutura dun texto descritivo.  

• Estudo e práctica dos adxectivos e adverbios.  

• Produción dun texto descritivo (Task) seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con axuda do cadro Useful 

Expressions.  Información engadida sobre o emprego axeitado de adxectivos e adverbios na sección Contrast.  

  
  

c) Competencias clave  

  

- Comunicación lingüística, Competencia dixital, Aprender a aprender, Competencias sociais e cívicas, Sentido de iniciativa e espírito emprendedor, 

Conciencia e expresións culturais.  

  

d) Temas interdisciplinares  
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- Cultura audiovisual, Artes escénicas  

  

- Lingua e Literatura:  

  

- A voz pasiva.- O causativo. - Os Phrasal Verbs.- Técnicas de lectura: adiviñar o significado mediante o contexto.  

  

- Os adxectivos e adverbios.- Emprego da puntuación.- Técnicas de escritura.- A expresión de opinións a través do emprego axeitado da lingua. 

- Expresións útiles.  

  
  
  

Unidade 4: Think Green  

  

a) Obxectivos  

  

• Ler de maneira comprensiva e autónoma un texto sobre o caso do activista medioambiental Tim DeChristopher.  

• Empregar vocabulario relacionado co medio ambiente e a conciencia medioambiental.  

• Empregar o condicional e as oracións desiderativas axeitadamente.  

• Comprender a información global e específica dunha conversa.  

• Intercambiar de maneira oral información sobre varios inventos.  

• Entoar axeitadamente os diferentes tipos de oracións interrogativas.  

• Redactar un resumo dun texto, reescribíndoo coas súas propias palabras.  Afianzar estratexias para a realización de exames.  

  

b) Contidos didácticos  

  

Reading  

• Lectura de varias frases do texto para identificar se son feitos ou opinións.  

• Aprendizaxe e emprego de estratexias de lectura a través da sección Reading Strategies.  

• Comprensión dun texto sobre o caso do activista medioambiental Tim DeChristopher.  

• Práctica de exercicios semellantes aos que se atoparán no exame de acceso á universidade, a través da sección Exam Focus.  
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• Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto a través da sección Over to You.  

• False friends tirados do texto e traducidos.  

  

• Información relevante relacionada co tema do texto na sección Contrast.  

  

Vocabulary  

• Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text.  

• Formación de palabras a partir de prefixos.  

• Vocabulario relacionado co medio ambiente e a conciencia medioambiental nas seccións Topic Vocabulary.  

• Palabras que se confunden doadamente na sección Contrast.  

• Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; collocations con “face”.  

  

Grammar  

• Expresión de frases en condicional (cero, primeiro, segundo e terceiro). Emprego e formación.  

• As oracións temporais na sección Contrast.  

• As oracións desiderativas. Emprego e formación.  

• Emprego axeitado da gramática que se viu na sección a través de distintas actividades.  

  

Listening  

• Emprego de distintos rexistros e formatos: unha conversa.  

• Comprensión oral dunha conversa sobre un invento.  

  

Speaking  

• Aplicación á gramática do vocabulario que se viu na unidade, e posta en práctica a través da expresión oral na sección Language to 

Speaking.  

• Intercambio oral co compañeiro/a de información sobre un invento (Task).  

• Tip: claves para responder as preguntas doutra persoa cando se está a intercambiar información relevante.  
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Pronunciation  

 Entoación axeitdada dos diferentes tipos de oracións interrogativas. Práctica engadida de entoación na sección Pronunciation Practice.  

  

Writing  

• Análise da estrutura dun resumo.  

• Práctica da paráfrase.  

• Produción dun resumo (Task) seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con axuda do cadro Useful Expressions.  

Información engadida sobre a diferenza de emprego das preposicións “during” e “for” na sección Contrast.  

  

c) Competencias clave  

  

- Comunicación lingüística, Competencia dixital, Aprender a aprender, Competencias sociais e cívicas, Sentido de iniciativa e espírito emprendedor, 

Conciencia e expresións culturais  

  
  

d) Temas interdisciplinares  

  

- Ciencias da Terra e do Medio Ambiente, A conciencia e o respecto polo medio ambiente, As causas principais da contaminación 

medioambiental, O activismo medioambiental: campañas para protexer o medio ambiente, Tecnoloxía Industrial  

  

- Lingua e Literatura:  

  

- Os condicionais.- As oracións desiderativas. - Os prefixos.- Técnicas de lectura: identificar feitos e opinións.  

- As preposicións “during” e “for”.- A paráfrase dun texto.- Emprego da puntuación.- Técnicas de escritura. - A expresión de opinións a través 

do emprego axeitado da lingua.- Expresións útiles.  

  
  

Unidade 5: Nine to Five  
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 a)  Obxectivos  

  

• Ler de maneira comprensiva e autónoma o extracto dunha novela sobre os estudos universitarios.  

  

• Empregar vocabulario relacionado co traballo e as características persoais.  

• Empregar as oracións de relativo e as estruturas formal e informal.  

• Comprender a información global e específica dunha entrevista.  Realizar de maneira oral unha entrevista de traballo.  

• Pronunciar axeitadamente os sons contidos en “team player”, “hour” e “hire”.  Redactar unha carta formal, empregando conxuncións 

finais.  Afianzar estratexias para a realización de exames.  

  

b) Contidos didácticos  

  

Reading  

• Lectura de varias frases do texto para deducir o seu significado.  

• Aprendizaxe e emprego de estratexias de lectura a través da sección Reading Strategies.  

• Comprensión do extracto dunha novela sobre a importancia de rematar os estudos universitarios, o custo da universidade e a importancia 

para atopar traballo no futuro.  

• Práctica de exercicios semellantes aos que se atoparrán no exame de acceso á universidade, a través da sección Exam Focus.  

• Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto a través da sección Over to You.  

• False friends tirados do texto e traducidos.  

• Información relevante relacionada co tema do texto na sección Contrast.  

  

Vocabulary  

• Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text.  

• Modismos.  

• Vocabulario relacionado co traballo e as características persoais nas seccións Topic Vocabulary.  Palabras que se confunden 

doadamente na sección Contrast.  

• Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; “both … and”, “either … or”, “neither … nor”.  
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Grammar  

  

  

• Expresión de oracións de relativo explicativas e especificativas. Emprego e formación.  

• Axeitada formación e emprego das oracións de relativo na sección Contrast.  

• Estruturas formal e informal. Uso e formación.  

• Emprego axeitado da gramática que se viu na sección a través de distintas actividades.  

  

Listening  

• Emprego de distintos rexistros e formatos: unha entrevista.  

• Comprensión oral dunha entrevista sobre unha maneira pouco habitual de gañar cartos.  

  

Speaking  

• Aplicación á gramática do vocabulario que se viu na unidade, e posta en práctica a través da expresión oral na sección Language to 

Speaking.  

• Interacción oral co compañeiro/a para realizar unha entrevista de traballo (Task).  

• Tip: claves para responder axeitadamente nunha entrevista de traballo.  

  

Pronunciation  

• Recoñecer o alfabeto fonético inglés.  

• Pronuncia axeitada dos sons contidos en “team player”, “hour” e “hire”. Práctica engadida destes sons na sección Pronunciation Practice.  

  

Writing  

• Análises da estrutura dunha carta formal.  

• Práctica de conxuncións finais.  

• Diferenza na escritura das datas en inglés británico e americano na sección Contrast.  

• Produción dunha carta formal para solicitar un traballo (Task) seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con axuda 

do cadro Useful Expressions.  
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c) Competencias clave  

  

  

  

- Comunicación lingüística, Competencia dixital, Aprender a aprender, Competencias sociais e cívicas, Sentido de iniciativa e espírito emprendedor, 

Conciencia e expresións culturais  

  
  

d) Temas interdisciplinares  

  

- Psicoloxía  

  

- Lingua e Literatura:  

  

- As oracións de relativo.- As estruturas formal e informal.- As conxuncións finais. - Técnicas de lectura: facer deducións.  

- Os modismos.- Emprego da puntuación.- Técnicas de escritura.- A expresión de opinións a través do emprego axeitado da lingua. - Expresións 

útiles.  

  
  
  
  

Unidade 6: On the Road  

  

a) Obxectivos  

  

• Ler de maneira comprensiva e autónoma un texto sobre o perigo de usar o teléfono móbil ao volante.  

• Empregar vocabulario relacionado coa condución e a seguridade vial.  

• Empregar os verbos modais e os modais perfectos.  

• Comprender a información global e específica dun programa de radio.  Chegar a un acordo de maneira oral.  

• Pronunciar axeitadamente os sons contidos en “fair”, “point” e “sure”.  

• Redactar un ensaio de opinión, empregando todas as ferramentas de escritura aprendidas.  
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• Afianzar estratexias para a realización de exames.  

  

b) Contidos didácticos  

  

Reading  

• Lectura rápida do texto para procurar información específica (scanning).  

• Aprendizaxe e emprego de estratexias de lectura a través da sección Reading Strategies.  

• Comprensión dun texto sobre o perigo de enviar mensaxes de texto mentres se está a conducir.  

• Práctica de exercicios semellantes aos que se atoparán no exame de acceso á universidade, a través da sección Exam Focus.  

• Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto a través da sección Over to You.  

• False friends tirados do texto e traducidos.  

• Información relevante relacionada co tema do texto na sección Contrast.  

  

Vocabulary  

• Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text.  

• Palabras que se escriben de diferente maneira en inglés americano e británico na sección Contrast.  

• Emprego axeitado de varios phrasal verbs.  

• Vocabulario relacionado coa condución e coa seguridade vial nas seccións Topic Vocabulary.  

• Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; emprego de “should” e “had better”.  

  

Grammar  

• Os verbos modais e os modais perfectos. Emprego e formación.  

• Axeitada formación e uso das oracións con modais perfectos na sección Contrast.  

• Emprego axeitado da gramática que se viu na sección a través de distintas actividades.  

  

Listening  

• Emprego de distintos rexistros e formatos: un programa de radio.  

• Comprensión oral dun programa de radio sobre novos dispositivos de seguridade en coches.  
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Speaking  

• Aplicación á gramática do vocabulario que se viu na unidade, e posta en práctica a través da expresión oral na 

sección Language to Speaking.  

• Interacción oral co compañeiro/a para chegar a un acordo sobre varias suxestións (Task).  Tip: claves para chegar 

a un acordo.  

  

Pronunciation  

 Recoñecer o alfabeto fonético inglés.  Pronuncia axeitada dos sons contidos en “fair”, “point” e “sure”. Práctica adicional destes 

sons na sección Pronunciation Practice.  

  

Writing  

• Análises da estrutura dun ensaio de opinión.  

• Repaso de todas as ferramentas de escritura que se aprenderon.  

• Información engadida sobre a diferenza de uso de “most” e “most of” na sección Contrast.  

• Produción dun ensaio de opinión (Task) seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con axuda do cadro Useful 

Expressions.  

  
  

c) Competencias clave  

  

- Comunicación lingüística,Competencia dixital, Aprender a aprender, Competencias sociais e cívicas, Sentido de iniciativa e espírito emprendedor, 

Conciencia e expresións culturais:  

  
  

d) Temas interdisciplinares  

  

- Psicoloxía  
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- Lingua e Literatura:  

  

  

- Os verbos modais.- Os modais perfectos.- O emprego de “most” e “most of”.  - Técnicas de lectura: escanear un texto á busca de 

información.- Os Phrasal Verbs. - Emprego da puntuación.- Técnicas de escritura.- A expresión de opinións a través do emprego axeitado da 

lingua.- Expresións útiles.  

  
  
  

  

17.3.- TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS  

UNIDADE 1 - 2: 1º TRIMESTRE  

  

UNIDADE 3 - 4: 2º TRIMESTRE  

  

UNIDADE 5 - 6: 3º TRIMESTRE  

  

  

17.4.- AVALIACIÓN NO BACHARELATO  

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o éxito dos obxectivos da etapa, nas avaliacións continua e final das materias 
dos bloques de materias troncais e específicas, serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliábeis que figuran nos cadros incluídos no 

punto 5 desta programación, de acordo co real decreto 1105/2014.  

  

A avaliación será:  

  

- Continua, xa que cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa o adecuado, estabeleceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en 
calquera momento do curso, axiña que se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindíbeis para continuar 
o proceso educativo.  
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- Formativa, polo que será un instrumento para a mellora, tanto dos procesos de ensino coma dos procesos de aprendizaxe.  

  

  
O alumno/a pasará de primeiro a segundo curso de Bacharelato cando supere as materias cursadas ou teña avaliación negativa en dúas materias como máximo.  

  

Co fin de facilitarlle ao alumnado a recuperación das materias con avaliación negativa, organizaranse probas extraordinarias e programas individualizados en cada 
un dos cursos.  

  

A avaliación continua da aprendizaxe dunha lingua fai que haberá contidos que se estean a repetir de tal xeito que na segunga avaliación entrarán contidos da 

primeira, e na terceira avaliación contidos das dúas avaliacións previsas, de tal xeito que ó final serán avaliados de toda a materia.  

  

  

17.5.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

No 2º bacharelato, dadas as características especiais deste curso orientado ás probas de acceso á universidade, a avaliación do alumnado terá en conta esas 

características especiais. Así, as notas das avaliacións que se fagan ao longo do curso reflectirán:  

Por porcentaxes, a nota de 2º BAC. nas avaliacións trimestrais e no final de curso terá o seguinte reparto:  

  

  

  

  

                              As notas dos exames abranguen de 1-10 puntos.Para poder aprobar a materia en cada unha das avaliacións ,o alumnado deberá acadar unha nota mínima de 5         

na media dos distintos exames e destrezas.Para poder facer a media das distintas destrezas ,o alumnado non poderá ter ningunha nota inferior a 3 puntos nos diferentes 

exames, nin ter indicios polo profesor de que o alumnado teña abandonada algunha das partes da materia(traballo da clase, libro de lectura,speaking,etc).  

  Exame s Escritos: 80%           Exames Orais: 15%                    Classwork and Attitude: 5%  

 Grammar, 

Vocabulary and 

Phonetics  

Reading  Writing  Listening  Speaking  Homework,classwork  
participation(expositions...) ,use 

of English in class  

Positive attitude,interest  
      ,respect,punctuality…  
  

  30%  25%  25%                10%        5%  3%  2%  
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                    *Debido á falta de tempo, a avaliación do “Speaking” levarase a cabo na  3ª avaliación a través dunha exposición ou presentación en parellas ou pequeño                  

grupo,polo tanto, a porcentaxe do 5% de este exame,na 1ª e 2ª avaliacións será incluida no “Reading”,que terá ,de este xeito,un peso dun 30% na 1ª e 2ª avaliacións.   

                     *A ausencia dun alumno/a a un exame debe estar debidamente xustifcada por causas de forza maior ( xustificante médico,etc).Do contrario,o profesor non repetirá o 

exame a o/a alumno/a ,o que suporá un 0 en dito exame.  

  

O exame extraordinario de xuño  consistirá nunha proba do seguinte xeito coas seguintes porcentaxes: Grammar+Voc.+Phonetics : 30% , Reading: 30%, 

Writing: 30%, Listening: 10%.  

  

  
  

17.6.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: RÚBRICA DE AVALIACIÓN POR COMPETENCIAS CLAVE  
  

A continuación, inclúese unha táboa patrón, a modo de rúbrica, para poder avaliar as competencias que se van adquirindo ao longo da primeira avaliación.  

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  
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Unidade ......  

  
  
  

Estándares de aprendizaxe  

Instrumento para avaliar  Nivel de adquisición  

  

    

   

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS  

PLEB1.1. Comprende instrucións, 
anuncios, declaracións e mensaxes 
detalladas, dados cara a cara ou por 
outros medios, sobre temas concretos, 
en linguaxe estándar e a velocidade 
normal (por exemplo, declaracións ou 
mensaxes institucionais).  

                

PLEB1.2. Identifica as ideas principais, os 
detalles relevantes e as implicacións 
xerais de conversas e debates 
relativamente extensos e animados 
entre varias persoas interlocutoras que 
teñen lugar na súa presenza, sobre 
temas xerais, de actualidade ou do seu 
interese, sempre que o discurso estea 
estruturado e non se faga un uso moi 
idiomático da lingua.  

                

PLEB1.3. Comprende, en debates e 
conversas informais sobre temas 
habituais ou do seu interese, a postura 
ou punto de vista das persoas 
interlocutoras, así como algúns sentidos 
implícitos e matices como a ironía ou o 
humor.  
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PLEB1.4. Comprende, nunha conversa 
formal na que participa, no ámbito 
educativo ou ocupacional, información 
detallada e puntos de vista e opinións 
sobre temas da súa especialidade e 
relativos a liñas de actuación e outros 
procedementos abstractos, sempre que  

                

 
poida confirmar o que o interlocutor 
quixo dicir e conseguir aclaracións sobre 
os aspectos ambiguos.  

                

PLEB1.5. Comprende a liña argumental, 
as ideas principais, os detalles 
relevantes e as implicacións xerais en 
presentacións, conferencias ou 
seminarios de certa extensión e 
complexidade sobre temas educativos 
ou profesionais da súa área de interese, 
tanto concretos como abstractos, 
sempre que haxa marcadores que 
estruturen o discurso e guíen a 
comprensión.  

                

PLEB1.6. Comprende o contido da 
información da maioría do material 
gravado ou retransmitido  nos medios de 
comunicación, relativo a temas de 
interese persoal, identificando o estado 
de ánimo, o ton e mesmo o humor do 
falante, sempre que o discurso estea 
articulado con claridade, nunha 
variedade de lingua estándar e a 
velocidade normal.  

                

Actividades  

  

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS  
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PLEB2.1. Diferencia adecuadamente a 
produción do texto oral espontáneo 
(sintaxe limitada, estratexias de 
compensación, negociación do 
significado co interlocutor, etc.) do 
planificado, e considera as 
características que este comparte coa 
lingua escrita (planificación, redundancia  

                

 
informativa, elementos de cohesión, 
etc.).  

                

PLEB2.2. Fai presentacións de certa 
duración sobre temas do seu interese 
educativo ou relacionados coa súa 
especialidade (por exemplo, o 
desenvolvemento dun experimento 
científico, ou unha análise de aspectos 
históricos, sociais ou económicos), 
cunha estrutura clara que axuda os 
oíntes a fixárense nos aspectos máis 
importantes, e demostrando seguridade 
á hora de contestar preguntas do 
auditorio formuladas con claridade e a 
velocidade normal.  

                

PLEB2.3. Participa con soltura en 
conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, 
nas que describe con detalle feitos, 
experiencias, sentimentos e reaccións, 
soños, esperanzas e ambicións, e 
responde adecuadamente aos 
sentimentos que expresan os seus 
interlocutores; describe con detalle 
experiencias persoais e as súas 
reaccións ante elas; expresa con 
convicción crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e xustifica de 
maneira persuasiva as súas opinións e 
proxectos.  
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PLEB 2.4. Toma parte adecuadamente en 
conversas formais, entrevistas, reunións 
e debates de carácter educativo ou 
ocupacional, achegando e pedindo 
información relevante e detallada sobre 
aspectos concretos e abstractos de 
temas cotiáns e menos habituais nestes 
contextos; explicando os motivos dun 
problema complexo e pedindo e dando 
instrucións ou suxestións para resolvelo; 
desenvolvendo argumentos de forma 
comprensible e convincente e 
comentando as contribucións dos 
interlocutores; opinando e facendo 
propostas xustificadas sobre futuras 
actuacións.  

                

 
PLEB2.5. Participa na interacción 

verificando a comprensión propia e das 
demais persoas, e cooperando 
activamente na realización das tarefas 
de comunicación, cun bo grao de fluidez 
e claridade, malia algúns erros 
esporádicos.  

                

PLEB2.6. Realiza unha entrevista cun 
patrón estruturado de preguntas 
establecido con anterioridade, 
formulando preguntas complementarias 
ou respondendo a elas, reaccionando 
ante unha resposta que non entenda, e 
interactuando para  pedir repeticións e 
confirmar a comprensión mutua.  

                

Actividades  

  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  
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PLEB3.1. Entende detalles relevantes e 
implicacións de anuncios e material de 
carácter publicitario sobre asuntos do 
seu interese persoal (por exemplo, 
carteis, folletos, pancartas ou grafitti), 
educativo (por exemplo, carteis 
científicos) ou profesional (por exemplo, 
boletíns informativos ou documentos 
oficiais).  

                

PLEB3.2. Comprende a información, a 
intención e as implicacións de notas e 
correspondencia persoal en calquera 
soporte, incluídos foros e blogs, nos que 
se transmiten e se xustifican de xeito 
detallado información, ideas e opinións 
sobre temas concretos e abstractos de 
carácter persoal e dentro da súa área de 
interese.  

                

PLEB3.3. Comprende instrucións extensas 
e  

                

 
complexas dentro da súa área de 
interese ou a súa especialidade, 
incluíndo detalles sobre condicións e 
advertencias, sempre que poida volver 
ler as seccións difíciles (por exemplo, 
sobre instrumentos de medición ou de 
procedementos científicos).  

                

PLEB3.4. Comprende os detalles 
relevantes e as implicacións de 
correspondencia formal de institucións 
públicas ou entidades privadas como 
universidades, empresas ou compañías 
de servizos, sobre temas concretos e 
abstractos de carácter persoal e 
educativo, dentro da súa área de 
interese ou a súa especialidade.  
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PLEB3.5. Entende, en textos de referencia 
e consulta, en soporte tanto impreso 
como dixital, información detallada sobre 
temas da súa especialidade nos ámbitos 
educativo ou ocupacional, así como 
información concreta relacionada con 
cuestións prácticas en textos 
informativos oficiais, institucionais ou 
corporativos.  

                

PLEB3.6. Comprende a información, as 
ideas e as opinións implícitas en noticias 
e artigos xornalísticos e de opinión ben 
estruturados e de certa lonxitude que 
tratan dunha variedade de temas de 
actualidade ou máis especializados, 
tanto concretos como abstractos, dentro 
da súa área de interese, e localiza con 
facilidade detalles relevantes neses 
textos.  

                

PLEB3.7. Comprende os aspectos 
principais, detalles relevantes, algunhas 
ideas implícitas e o uso poético da lingua 
en textos literarios que presenten unha 
estrutura accesible e unha linguaxe non 
moi idiomática, e nos que o 
desenvolvemento do tema ou da 
historia, os personaxes centrais e as 
súas relacións, ou o motivo poético, 
estean claramente sinalizados con 
marcadores lingüísticos doadamente 
recoñecibles.  

                

 

Actividades  

  

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  
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PLEB4.1. Escribe informes en formato 
convencional e de estrutura clara 
relacionados coa súa especialidade (por 
exemplo, o desenvolvemento e as 
conclusións dun experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, unhas prácticas 
ou un traballo de investigación), ou 
menos habituais (por exemplo, un 
problema xurdido durante unha estadía 
no estranxeiro), desenvolvendo un 
argumento, razoando a favor ou en 
contra dun punto de vista concreto, 
explicando as vantaxes e as 
desvantaxes de varias opcións, e 
achegando conclusións xustificadas.  

                

PLEB4.2. Describe un tema, un texto, un 
suceso  ou un evento dando unha idea 
xeral que permita recoñecelo con 
claridade, explicando as súas partes ou 
circunstancias, e ofrecendo unha 
opinión persoal argumentada.  

                

PLEB4.3. Completa un cuestionario 
detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (por exemplo, para 
matricularse nunha universidade, 
solicitar un traballo, abrir unha conta 
bancaria ou tramitar un visado).  

                

PLEB4.4. Escribe, en calquera soporte ou 
formato, un currículo detallado, xunto 
cunha carta de motivación (por exemplo, 
para ingresar nunha universidade 
estranxeira, ou presentarse como 
candidato/a a un posto de traballo).  

                

 
PLEB4.5. Toma notas co suficiente detalle 

durante unha conferencia, unha charla 
ou un seminario, e elabora un resumo 
con información relevante e as 
conclusións adecuadas, sempre que o 
tema estea relacionado coa súa 
especialidade e o discurso estea ben 
estruturado.  
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PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios, en calquera 
soporte, nos que transmite e solicita 
información detallada, explicacións, 
reaccións e opinións sobre temas 
persoais, educativo ou ocupacionais, 
respectando as convencións e as 
normas de cortesía.  

                

PLEB4.7. Escribe correspondencia 
persoal, en calquera soporte, e 
comunícase con seguridade en foros e 
blogs, transmitindo emoción, resaltando 
a importancia persoal de feitos e 
experiencias, e comentando de maneira 
persoal e detallada as noticias e os 
puntos de vista das persoas ás que se 
dirixe.  

                

PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, 
cartas formais de carácter educativo ou 
profesional dirixidas a institucións 
públicas ou privadas e a empresas, nas 
que dá e solicita información, describe a 
súa traxectoria educativa ou profesional 
e as súas competencias, e explica e 
xustifica co suficiente detalle os motivos 
das súas accións e dos seus plans (por 
exemplo, carta de motivación para 
matricularse nunha universidade 
estranxeira, ou para solicitar un posto de 
traballo), respectando as convencións 
formais e de cortesía propias deste tipo 
de textos.  

                

Actividades  
  

 

  

BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E  
INTERCULTURAL  
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PLEB5.1. Comprende e faise comprender  
con certa confianza e fluidez en 
situacións de comunicación informais e 
formais habituais, con matices como a 
ironía e o humor, sempre que as persoas 
interlocutoras pronuncien con claridade 
e eviten un uso moi idiomático.  

                

PLEB5.2. Relaciónase oralmente e por 
escrito comunicando con eficacia 
información, noticias, ideas e puntos de 
vista sobre temas tanto abstractos como 
concretos; ou solicitando ou transmitindo 
información relacionada con servizos ou 
outros ámbitos das relacións sociais, 
adaptando a súa expresión e os medios 
de expresalo á situación de 
comunicación.  

                

PLEB5.3. Intervén oralmente con distintos 
propósitos comunicativos, con eficacia 
intercultural.  

                

PLEB 5.4. Entende os detalles do que se 
lle di en transaccións e xestións que 
xorden mentres viaxa, organiza a viaxe 
ou trata coas autoridades, así como en 
situacións menos habituais en hoteis, 
tendas, axencias de viaxes, centros de 
saúde, traballo ou estudos (por exemplo, 
para recibir asistencia sanitaria como 
turista ou como residente, cambiar unha 
reserva de hotel, anular billetes ou 
cambiar un artigo defectuoso), sempre 
que poida pedir confirmación.  

                

PLEB5.5. Desenvólvese con seguridade 
en transaccións e xestións cotiás e 
menos habituais, cara a cara, por 
teléfono ou por outros medios técnicos, 
solicitando información  
detallada,    ofrecendo    explicacións    
claras   e detalladas, e desenvolvendo a 
súa  

argumentación     de     xeito     
satisfactorio    na  
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resolución dos problemas que xurdan.                  
PLEB5.6. Exprésase oralmente e por 

escrito, en diferentes soportes, con certa 
densidade léxica, evitando repeticións 
innecesarias co uso de sinónimos e 
palabras de significado próximo, e 
recoñece un léxico máis especializado 
se conta con apoio visual ou contextual.  

                

PLEB5.7. Comprende textos extensos en 
lingua estándar transmitidos por canles, 
entendendo (aínda que non os 
comparta) os matices de sentido e de 
opinión ante puntos de vista e posturas 
concretas e actitudes que responden a 
crenzas, costumes e valores propios da 
cultura da lingua meta.  

                

PLEB5.8. Explica valores e 
comportamentos propios dunha cultura 
a membros doutra diferente, consciente 
da importancia desta actividade de 
mediación intercultural.  

                

PLEB5.9. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias linguas e relacionados 
cos elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe.  

                

Actividades  

Tal como di o Decreto 86/2015 de 25 de xuño (DOG do 29/06/2015): Os estándares do Bloque 

5 están integrados e, por tanto, son avaliados coas mesmas actividades empregadas nos bloques 

1 a 4.  
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17.7.- GRAO DE ADQUISICIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 

De seguido incluímos unha táboa de equivalencias para consultar os niveis de adquisición de cada un dos estándares de aprendizaxe de cada  

bloque lingüístico:  

2º de bacharelato    

Conségueo  Non o consegue totalmente  Conségueo con dificultade  Non o consegue  

Bloque 1. Comprensión de textos orais    

Comprende instrucións e mensaxes detalladas, 
dados cara a cara ou por outros medios, 
sobre temas concretos, en linguaxe estándar 
e a velocidade normal.  

Comprende algunhas instrucións e mensaxes 
detalladas, dados cara a cara ou por outros 
medios, sobre temas concretos, en 
linguaxe estándar e a velocidade normal.  

Non sempre comprende instrucións e 
mensaxes detalladas, dados cara a cara ou 
por outros medios, sobre temas concretos, en 
linguaxe estándar e a velocidade normal.  

Non comprende instrucións e 
mensaxes detalladas, 
dados cara a cara ou por 
outros medios, sobre 
temas concretos, en 
linguaxe estándar e a 
velocidade normal.  

Identifica as ideas principais de conversas e 
debates relativamente extensos entre varias 
persoas que teñen lugar na súa presenza.  

Identifica algunhas das ideas principais de 
conversas e debates relativamente 
extensos entre varias persoas que teñen 
lugar na súa presenza.  

Non sempre identifica as ideas principais de 
conversas e debates relativamente 
extensos entre varias persoas que teñen 
lugar na súa presenza.  

Non identifica as ideas 
principais de conversas 
e debates relativamente 
extensos entre varias 
persoas que teñen lugar 
na súa presenza.  

Comprende, en conversas informais sobre 
temas habituais, o punto de vista das persoas 
interlocutoras, así como a ironía ou o humor.  

As veces comprende, en conversas informais 
sobre temas habituais, o punto de vista das 
persoas interlocutoras, así como a ironía ou 
o humor.  

Non sempre comprende, en conversas 
informais sobre temas habituais, o punto 
de vista das persoas interlocutoras, así 
como a ironía ou o humor.  

Non comprende, en 
conversas informais 
sobre temas habituais, o 
punto de vista das 
persoas interlocutoras, 
así como a ironía ou o 
humor.  

Comprende, nunha conversa formal, no ámbito 
educativo ou ocupacional, información 
detallada e opinións sobre temas da súa 
especialidade, sempre que poida confirmar o 
que o interlocutor quixo dicir.  

As veces comprende, nunha conversa formal, 
no ámbito educativo ou ocupacional, 
información detallada e opinións sobre 
temas da súa especialidade, sempre que 
poida confirmar o que o interlocutor quixo 
dicir.  

Non sempre comprende, nunha conversa 
formal, no ámbito educativo ou ocupacional, 
información detallada e opinións sobre temas 
da súa especialidade, sempre que poida 
confirmar o que o interlocutor quixo dicir.  

Non comprende, nunha 
conversa formal, no 
ámbito educativo ou 
ocupacional, 
información detallada e 
opinións sobre temas da 
súa especialidade, 
sempre que poida  
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confirmar o que o 
interlocutor quixo dicir.  

Comprende as ideas principais e as 
implicacións xerais en presentacións, 
conferencias ou seminarios de certa 
extensión e complexidade sobre temas da 
súa área de  

Comprende algunhas das ideas principais e as 
implicacións xerais en presentacións, 
conferencias ou seminarios de certa 
extensión e complexidade  

Non sempre comprende as ideas principais e as 
implicacións xerais en presentacións, 
conferencias ou seminarios de certa 
extensión e complexidade  

Non comprende as ideas 
principais e as 
implicacións xerais en 
presentacións, 
conferencias  

 

2º de bacharelato    

Conségueo  Non o consegue totalmente  Conségueo con dificultade  Non o consegue  

interese.  sobre temas da súa área de interese.  sobre temas da súa área de interese.  ou seminarios de certa 
extensión e 
complexidade sobre 
temas da súa área de 
interese.  

Comprende o contido da información da maioría 
do material retransmitido nos medios de 
comunicación, relativo a temas de interese 
persoal, sempre que o discurso estea 
articulado con claridade.  

Comprende parte do contido da información da 
maioría do material retransmitido nos medios 
de comunicación, relativo a temas de interese 
persoal, sempre que o discurso estea 
articulado con claridade.  

Non sempre comprende o contido da 
información da maioría do material 
retransmitido nos medios de comunicación, 
relativo a temas de interese persoal, ainda 
que o discurso estea articulado con 
claridade.  

Non comprende o contido da 
información da maioría do 
material retransmitido nos 
medios de comunicación, 
relativo a temas de 
interese persoal, ainda que 
o discurso estea articulado 
con claridade.  

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción    

Diferencia a produción do texto oral espontáneo 
do planificado, e considera as características 
que este comparte coa lingua escrita.  

As veces diferencia a produción do texto oral 
espontáneo do planificado, e considera as 
características que este comparte coa lingua 
escrita.  

En certas ocasións diferencia a produción do 
texto oral espontáneo do planificado, e raras 
veces considera as características que este 
comparte coa lingua escrita.  

Non diferencia a produción 
do texto oral espontáneo 
do planificado, nin 
considera as 
características que este 
comparte coa lingua 
escrita.  
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Fai presentacións de certa duración sobre 
temas do seu interese educativo ou 
relacionados coa súa especialidade, cunha 
estrutura clara, e demostrando seguridade á 
hora de contestar preguntas.  

As veces fai presentacións de certa duración 
sobre temas do seu interese educativo ou 
relacionados coa súa especialidade, cunha 
estrutura clara, e demostrando, en certas 
ocasións, seguridade á hora de contestar 
preguntas.  

En certas ocasións fai presentacións de certa 
duración sobre temas do seu interese 
educativo ou relacionados coa súa 
especialidade, non sempre cunha estrutura 
clara, nin demostrando seguridade á hora 
de contestar preguntas.  

Non fai presentacións de 
certa duración sobre 
temas do seu interese 
educativo ou 
relacionados coa súa 
especialidade,  cunha 
estrutura clara,  e 
demostrando 
seguridade á hora de 
contestar preguntas.  

Participa con soltura en conversas informais 
cara a cara ou por teléfono, ou por outros 
medios técnicos, e responde adecuadamente 
aos seus interlocutores; describe con detalle 
experiencias persoais e as súas reaccións 
ante elas.  

Participa con soltura en algunhas conversas 
informais cara a cara ou por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, e as veces responde 
adecuadamente aos seus interlocutores; (en 
certas ocasións) describe con detalle 
experiencias persoais e as súas reaccións 
ante elas.  

Raras veces participa con soltura en conversas 
informais cara a cara ou por teléfono, ou 
por outros medios técnicos, e non sempre 
responde adecuadamente aos seus 
interlocutores; as veces describe con 
detalle experiencias persoais e as súas 
reaccións ante elas.  

Non participa con soltura en 

conversas informais 

cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros 

medios técnicos,  e non 

 responde  
adecuadamente    aos    

seus  
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2º de bacharelato    

Conségueo  Non o consegue totalmente  Conségueo con dificultade  Non o consegue  

      interlocutores; nin 
describe con detalle 
experiencias persoais e 
as súas reaccións ante 
elas.  

Toma parte adecuadamente en conversas 
formais, entrevistas, reunións e debates de 
carácter educativo ou ocupacional.  

As veces toma parte adecuadamente en 
conversas formais, entrevistas, reunións e 
debates de carácter educativo ou 
ocupacional.  

Non sempre toma parte adecuadamente en 
conversas formais, entrevistas, reunións e 
debates de carácter educativo ou 
ocupacional.  

Non toma parte 
adecuadamente en 
conversas formais, 
entrevistas, reunións e 
debates de  carácter 
educativo ou 
ocupacional.  

Participa na interacción verificando a 
comprensión propia e das demais persoas, 
cun bo grao de fluidez e claridade.  

As veces participa na interacción verificando a 
comprensión propia e das demais persoas, 
cun bo grao de fluidez e claridade.  

Non sempre participa na interacción verificando 
a comprensión propia e das demais persoas, 
cun bo grao de fluidez e claridade.  

Non participa na interacción 
verificando a comprensión 
propia e das demais 
persoas, cun bo grao de 
fluidez e claridade.  

Realiza unha entrevista cun patrón estruturado 
de preguntas, e interactua para pedir 
repeticións e confirmar a comprensión mutua.  

Realiza unha entrevista cun patrón estruturado 
de preguntas, pero non sempre interactua 
para pedir repeticións e confirmar a 
comprensión mutua.  

Realiza unha entrevista cun patrón estruturado 
de preguntas, pero raras veces interactua 
para pedir repeticións e confirmar a 
comprensión mutua.  

Non realiza unha entrevista 
cun patrón estruturado 
de preguntas, nin  
interactua para pedir 
repeticións e confirmar a 
comprensión mutua.  

Bloque 3: Comprensión de textos escritos    

Entende detalles relevantes de anuncios e 
material de carácter publicitario sobre 
asuntos do seu interese persoal, educativo ou 
profesional.  

As veces entende detalles relevantes de 
anuncios e material de carácter publicitario 
sobre asuntos do seu interese persoal, 
educativo ou profesional.  

Non sempre entende detalles relevantes de 
anuncios e material de carácter publicitario 
sobre asuntos do seu interese persoal, 
educativo ou profesional.  

Non entende detalles 
relevantes de anuncios e 
material de carácter 
publicitario sobre asuntos 
do seu interese persoal, 
educativo ou profesional.  

Comprende a información, a intención e as 
implicacións de notas e correspondencia 
persoal en calquera soporte.  

En certas ocasións comprende a información, a 
intención e as implicacións de notas e 
correspondencia persoal en calquera 
soporte.  

Non sempre comprende a información, a 
intención e as implicacións de notas e 
correspondencia persoal en calquera 
soporte.  

Non comprende a 
información, a intención 
e as implicacións de 
notas e correspondencia 
persoal en calquera 
soporte.  
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2º de bacharelato    

Conségueo  Non o consegue totalmente  Conségueo con dificultade  Non o consegue  

Comprende instrucións extensas e complexas 
dentro da súa área de interese ou a súa 
especialidade.  

Comprende algunhas instrucións extensas e 
complexas dentro da súa área de interese ou 
a súa especialidade.  

Non sempre comprende instrucións extensas e 
complexas dentro da súa área de interese ou 
a súa especialidade.  

Non comprende instrucións 
extensas e complexas 
dentro da súa área de 
interese ou a súa 
especialidade.  

Comprende os detalles relevantes e as 
implicacións de correspondencia formal de 
institucións públicas ou entidades privadas.  

Comprende algúns detalles relevantes e as 
implicacións de correspondencia formal de 
institucións públicas ou entidades privadas.  

Raras veces comprende os detalles relevantes 
e as implicacións de correspondencia 
formal de institucións públicas ou 
entidades privadas.  

Non comprende os detalles 
relevantes e as 
implicacións de 
correspondencia formal de 
institucións públicas ou 
entidades privadas.  

Entende, en textos de referencia e consulta, 
información detallada sobre temas da súa 
especialidade nos ámbitos educativo ou 
ocupacional.  

As veces entende, en textos de referencia e 
consulta, información detallada sobre temas 
da súa especialidade nos ámbitos educativo 
ou ocupacional.  

Non sempre entende, en textos de referencia e 
consulta, información detallada sobre temas 
da súa especialidade nos ámbitos educativo 
ou ocupacional.  

Non entende, en textos de 
referencia e consulta, 
información detallada 
sobre temas da súa 
especialidade nos ámbitos 
educativo ou ocupacional.  

Comprende a información, as ideas e as 
opinións implícitas en noticias e artigos 
xornalísticos e de opinión ben estruturados e 
de certa lonxitude.  

En algúns casos comprende a información, as 
ideas e as opinións implícitas en noticias e 
artigos xornalísticos e de opinión ben 
estruturados e de certa lonxitude.  

Raras veces comprende a información, as 
ideas e as opinións implícitas en noticias e 
artigos xornalísticos e de opinión ben 
estruturados e de certa lonxitude.  

Non comprende a 
información, as ideas e as 
opinións implícitas en 
noticias e artigos 
xornalísticos e de opinión 
ben estruturados e de 
certa lonxitude.  

Comprende os aspectos principais, detalles 
relevantes, algunhas ideas implícitas e o uso 
poético da lingua en textos literarios.  

Comprende algúns dos aspectos principais, 
detalles relevantes, algunhas ideas 
implícitas e o uso poético da lingua en 
textos literarios.  

Comprende parte dos aspectos principais, 
detalles relevantes, algunhas ideas 
implícitas e o uso poético da lingua en textos 
literarios.  

Non comprende os aspectos 
principais, detalles  
relevantes, algunhas 
ideas implícitas e o uso 
poético da lingua en 
textos literarios.  

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción    

 

2º de bacharelato    

Conségueo  Non o consegue totalmente  Conségueo con dificultade  Non o consegue  
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Escribe informes en formato convencional e de 
estrutura clara relacionados coa súa 
especialidade, desenvolvendo un argumento 
e achegando conclusións xustificadas.  

As veces escribe informes en formato 
convencional e de estrutura clara 
relacionados coa súa especialidade, 
desenvolvendo un argumento e achegando 
conclusións xustificadas en certas ocasións.  

Non sempre escribe informes en formato 
convencional e de estrutura clara 
relacionados coa súa especialidade, 
desenvolvendo un argumento e achegando 
conclusións xustificadas.  

Non escribe informes en 
formato convencional e de 
estrutura clara 
relacionados coa súa 
especialidade, 
desenvolvendo un 
argumento e achegando 
conclusións xustificadas.  

Describe un tema, dando unha idea xeral e 
ofrecendo unha opinión persoal argumentada.  

Describe un tema, dando algunha idea xeral e 
ofrecendo en ocasións unha opinión persoal 
argumentada.  

Non sempre describe un tema, dando unha idea 
xeral nin ofrecendo unha opinión persoal 
argumentada.  

Non describe un tema, dando 
unha idea xeral nin 
ofrecendo unha opinión 
persoal argumentada.  

Completa un cuestionario detallado con 
información persoal, educativa ou laboral.  

As veces non é quen de completar un 
cuestionario detallado con información 
persoal, educativa ou laboral.  

Non sempre completa un cuestionario detallado 
con información persoal, educativa ou 
laboral.  

Non é quen de completar un 
cuestionario detallado 
con información persoal, 
educativa ou laboral.  

Escribe, en calquera soporte ou formato, un 
currículo detallado, xunto cunha carta de 
motivación.  

As veces é quen de escribir, en calquera 
soporte ou formato, un currículo detallado, 
xunto cunha carta de motivación.  

Non sempre escribe, en calquera soporte ou 
formato, un currículo detallado, xunto 
cunha carta de motivación.  

Non escribe, en calquera 
soporte ou formato, un 
currículo detallado, 
xunto cunha carta de 
motivación.  

Toma notas durante unha conferencia, e 
elabora un resumo con información relevante 
e as conclusións adecuadas.  

Toma algunhas notas durante unha 
conferencia, e as veces elabora un resumo 
con información relevante e as conclusións 
adecuadas.  

Toma algunhas notas durante unha 
conferencia, pero non sempre elabora un 
resumo con información relevante e as 
conclusións adecuadas.  

Non toma notas durante 
unha conferencia, nin 
elabora un resumo con 
información relevante e 
as conclusións 
adecuadas.  

Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios, en calquera soporte, nos que 
transmite e solicita información.  

Escribe algunhas notas, anuncios, mensaxes 
e comentarios, en calquera soporte, nos 
que transmite e solicita información.  

Non sempre escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios, en calquera 
soporte, nos que transmite e solicita 
información.  

Non escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios, 
en calquera soporte, nos 
que transmite e solicita 
información.  

Escribe correspondencia persoal, en calquera 
soporte, e comunícase con seguridade en 
foros e blogs.  

As veces é quen de escribir correspondencia 
persoal, en calquera soporte, e 
comunícase con seguridade en foros e 
blogs.  

Non sempre escribe correspondencia persoal, 
en calquera soporte, e comunícase con 
seguridade en foros e blogs en raras 
ocasións.  

Non escribe correspondencia 
persoal, en calquera  
soporte, nin se comunica 
con seguridade  

 

2º de bacharelato    

Conségueo  Non o consegue totalmente  Conségueo con dificultade  Non o consegue  

      en foros e blogs.  
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Escribe cartas formais de carácter educativo ou 
profesional dirixidas a institucións públicas ou 
privadas e a empresas, nas que dá e solicita 
información, respectando as convencións 
formais propias  deste tipo de textos.  

En raras ocasións é quen de escribir cartas 
formais de carácter educativo ou profesional 
dirixidas a institucións públicas ou privadas e 
a empresas, nas que dá e solicita 
información, respectando as convencións 
formais propias deste tipo de textos.  

Non sempre é quen de escribir cartas formais 
de carácter educativo ou profesional 
dirixidas a institucións públicas ou privadas 
e a empresas, nas que dá e solicita 
información, respectando as veces as 
convencións formais propias deste tipo de 
textos.  

Non escribe cartas formais 
de carácter educativo ou 
profesional dirixidas a 
institucións públicas ou 
privadas e a empresas, 
nas que dá e solicita 
información, nin 
respecta as convencións 
formais propias deste 
tipo de textos.  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural    

Comprende e faise comprender con certa 
confianza e fluidez en situacións de 
comunicación informais e formais habituais.  

As veces comprende e faise comprender con 
certa confianza e fluidez en situacións de 
comunicación informais e formais 
habituais.  

En raras ocasións comprende e faise 
comprender con certa confianza e fluidez en 
situacións de comunicación informais e 
formais habituais.  

Non comprende nin faise 
comprender con certa 
confianza e fluidez en 
situacións de 
comunicación informais 
e formais habituais.  

Relaciónase oralmente e por escrito 
comunicando con eficacia información, 
noticias, ideas e puntos de vista sobre temas 
tanto abstractos como concretos.  

As veces relaciónase oralmente e por escrito 
comunicando con eficacia información, 
noticias, ideas e puntos de vista sobre temas 
tanto abstractos como concretos.  

Non sempre se relaciona oralmente e por 
escrito, e raras veces comunica con 
eficacia información, noticias, ideas e 
puntos de vista sobre temas tanto 
abstractos como concretos.  

Non se relaciona oralmente e 
por escrito nin comunica 
con eficacia información, 
noticias, ideas e puntos 
de vista sobre temas 
tanto abstractos como 
concretos.  

Intervén  oralmente  con 
 distintos  propósitos 
comunicativos, con eficacia intercultural.  

En certas ocasións intervén oralmente con 
distintos propósitos comunicativos, con 
eficacia intercultural.  

Non sempre intervén oralmente con distintos 
propósitos comunicativos, con eficacia 
intercultural.  

Non intervén oralmente con 
distintos propósitos 
comunicativos, nin con 
eficacia intercultural.  

Entende os detalles do que se lle di en 
transaccións e xestións que xorden mentres 
viaxa, organiza a viaxe ou trata coas 
autoridades, sempre que poida pedir 
confirmación.  

As veces entende os detalles do que se lle di en 
transaccións e xestións que xorden mentres 
viaxa, organiza a viaxe ou trata coas 
autoridades, sempre que poida pedir 
confirmación.  

Non sempre entende os detalles do que se lle 
di en transaccións e xestións que xorden 
mentres viaxa, organiza a viaxe ou trata coas 
autoridades, ainda que poida pedir 
confirmación.  

Non entende os detalles do 
que se lle di en 
transaccións e xestións 
que xorden mentres 
viaxa, organiza a viaxe 
ou  

 

2º de bacharelato    

Conségueo  Non o consegue totalmente  Conségueo con dificultade  Non o consegue  

      trata coas autoridades, 
ainda que poida pedir 
confirmación.  
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Desenvólvese con seguridade en transaccións 
e xestións cotiás e menos habituais, cara a 
cara, por teléfono ou por outros medios 
técnicos.  

En ocasións se desenvolve con seguridade en 
transaccións e xestións cotiás e menos 
habituais, cara a cara, por teléfono ou por 
outros medios técnicos.  

Non sempre se desenvolve con seguridade en 
transaccións e xestións cotiás e menos 
habituais, cara a cara, por teléfono ou por 
outros medios técnicos.  

Non se desenvolve con 
seguridade en 
transaccións e xestións 
cotiás e menos 
habituais, cara a cara, 
por teléfono ou por 
outros medios técnicos.  

Exprésase oralmente e por escrito, en 
diferentes soportes, con certa densidade 
léxica, e recoñece un léxico máis 
especializado se conta con apoio visual ou 
contextual.  

En ocasións é quen de expresarse oralmente e 
por escrito, en diferentes soportes, con certa 
densidade léxica, e recoñece un léxico máis 
especializado se conta con apoio visual ou 
contextual.  

Non sempre se expresa oralmente e por escrito, 
en diferentes soportes, con certa densidade 
léxica, nin recoñece un léxico máis 
especializado se conta con apoio visual ou 
contextual.  

Non se expresa oralmente 
nin por escrito, en 
diferentes soportes, con 
certa densidade léxica, 
nin recoñece un léxico 
máis especializado 
ainda contando con 
apoio visual ou 
contextual.  

Comprende textos extensos en lingua estándar 
transmitidos por canles, entendendo os 
matices de sentido e de opinión ante puntos 
de vista .  

As veces comprende textos extensos en lingua 
estándar transmitidos por canles, entendendo 
os matices de sentido e de opinión ante 
puntos de vista .  

En raras ocasións comprende textos extensos 
en lingua estándar transmitidos por canles, 
entendendo algúns dos matices de sentido 
e de opinión ante puntos de vista .  

Non comprende textos 
extensos en lingua 
estándar transmitidos por 
canles, nin entende os 
matices de sentido e de 
opinión ante puntos de 
vista .  

Explica valores e comportamentos propios 
dunha cultura a membros doutra diferente.  

En ocasións é quen de explicar valores e 
comportamentos propios dunha cultura a 
membros doutra diferente.  

Non sempre é quen de explicar valores e 
comportamentos propios dunha cultura a 
membros doutra diferente.  

Non é quen de explicar 
valores e 
comportamentos 
propios dunha cultura a 
membros doutra 
diferente.  

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) nos que 
se utilizan varias linguas.  

As veces participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) nos que 
se utilizan varias linguas.  

Raras veces participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas.  

Non participa en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros 
e películas, etc.) nos que 
se utilizan varias linguas.  

  

18.- REFORZO INGLÉS 2º BACHARELATO  
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18.1.- OBXECTIVOS  

  
1. Lograr que o alumnado con dificultades na materia poida mellorar o seu coñecemento da lingua inglesa e , polo tanto , o seu rendemento no 

Bacharelato.  

2. Sendo os problemas de base o lastre principal que arrastra a maioría doalumnado, tratarase de reforzar dita base, que é a clave para que os 

alumnos se poidan enfrontar con éxito ós conceptos avanzados propios do Bacharelato.  

3. Motivar a un tipo de alumnado ó cal , en moitos casos, non lle agrada a lingua inglesa ou se queixa de que “ non se lle da ben”.  

  

18.2.- CONTIDOS.METODOLOXÍA  
  

1. Traballaranse os contidos, tanto de ESO como de Bacharelato, necesarios para fortalecer a base do alumnado( vocabulario e gramática básica). 2. 

Poranse en relación os contidos que os alumnos estean estudiando en Bacharelato cos correspondentes á ESO , facendo fincapé no carácter 

progresivo dos mesmos.  

3. Traballaranse especialmente as destrezas de expresión e comprdnsión escrita, sendo estas as que constitúen o foco dos exames de Bacharelato e da 

ABAU: cómo responder preguntas, resumir textoss, facer redaccións, buscar sinónimos...  

4. Tamén se traballarán as destrezas de comprensión e expresión oral para redondear o acadado a nivel escrito.  
  

18.3.- AVALIACIÓN  
  

1. A materia “Reforzo”non será avaliada como tal, pero influirá na nota obtida na materia principal coa que se relaciona.Isto é, o bo traballo 

do alumno en “Reforzo 2º BACH”repercutirá positivamente na nota de “Inglés 1º BACH”.Do mesmo xeito, un alumno que non traballe o suficiente 

en “Reforzo” baixará a súa nota na materia de 2º BACH.Esta variación na nota será de ata 0,25 puntos , a sumar ou restar da nota obtida polo 

alumno na materia principal, segundo a observación do rendemento e aproveitamento por parte do alumno.  

2. A avaliación propiamente dita será realizada en base á observación do traballo na clase, á realización de tarefas na casa e outras probas 

puntuais que o profesor da materia estime adecuadas.Aboa actitude e o esforzo tamén serán tidos en conta.  
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19.- PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO  

O IES Macías O Namorado está en proceso de elaboración do Proxecto Lingüístico de centro para mellorar a competencia comunicativa do alumnado, a través 

da acción coordinada de todos os membros da comunidade educativa.  

Dentro desta coordinación, seguindo o Decreto 86/2015, Cap. I 27.5, todos os departamentos de linguas do Centro está a desenvolver os seguintes acordos:  

• Criterios metodolóxicos básicos de actuación en todas as linguas  

• Terminoloxía que se vai a empregar  

• Tratamento que se lle dará aos contidos, criterios de avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares nas materias lingüísticas, de maneira que se evite 

a repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua  

Dentro destes acordos, estamos inmersos na elaboración da terminoloxía axeitada a empregar polo alumnado para aunar criterios que faciliten o seu proceso 

de aprendizaxe lingüística.  

Entre esta terminoloxía, destacamos a utilizada para a análise sintáctica. Así, os diferentes de departamentos chegaron ao acordo de utilizar a seguinte nomenclatura 

para todos os niveis da ESO e Bacharelato:  

• Sintagma en Primeiro e Segundo da ESO: SN, SAdx, SPrep, SVerb…  

• Frase en Terceiro e Cuarto da ESO: Frase Nominal (Det/Núcleo/Modificador); Frase Preposicional (Enlace/Término)  

                                 Complemento Directo / Complemento Indirecto / Complemento Circunstancial / Complemento Predicativo / Complemento de Réxime ou Suplemento /                           

Atributo….  

• Morfoloxicamente, falaremos de substantivo en lugar de nome:  

  
  
  

Metodoloxicamente acordouse facer a análise sintáctica en árbore e chegar ata a análise morfolóxica.  

  

  
A nivel oracional, falamos de oracións subordinadas e interordinadas (bimembres). Dentro das subordinadas teremos varios tipos: substantivas, 

adxectivas e adverbiais.  

Dentro das adverbiais: propias e impropias. As propias: modo, lugar e tempo. . .  



  

 IES MACÍAS O NAMORADO.PADRÓN  DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE INGLÉS  CURSO 2022-2023  

  247  

Impropias: causais, finais, concesivas, condicionais, adversativas . . .  

Segundo a súa composición, as oracións poden ser simples (cláusula) ou compostas: xustapostas, coordinadas, subordinadas…  

  

  

Valores do “SE”: coincídese en todo e acórdase non utilizar o termo voz media.  

Hai verbos non pronominais, pronominais; pasiva reflexa (ten terceira persoa e pode estar en singular e plural).  

Dativo ético en galego, dativo aspectual en castelán: “No me come nada”.  

  

20.-ANEXO  
  

20.1. – MEDIDAS A ADOPTAR  ANTE UNHA POSIBLE SITUACIÓN XERADA POLO COVID-19  
  

                 Ante  a necesidade de levar a cabo as medidas hixiénico sanitarias pertinentes e debido a unha posible situación de aillamento  que impida o exercicio da docencia dun        
xeito total ou parcialmente presencial ,dando lugar a escenarios diversos como a adopción dun ensino semipresencial  e/ou  telemático  o departamento de Inglés acordou o 
seguinte:  
1º.   A  comunicación do profesor/a  co alumnado aillado, para o desenvolvemento dos contidos que figuran na programación anual ,será a través da aula virtual do centro e o 
correo electrónico facilitado por cada profesor .Se algún alumno/a non puidese dispoñer de ditos canles( aínda que confiamos en que se lle poidan facilitar por parte da consellería 
,o centro,etc) ,tamén se poderán empregar  o teléfono e/ou outros medios ,segundo sexa indicado pola dirección do centro, ( fotocopias por correo ordinario,recollidas no 
centro,etc),pois consideramos que as medidas deberán ser tomadas de maneira conxunta para todas as materias.Na aula virtual , o profesor/a  irá colgando as indicacións 
necesarias para que o alumnado poida continuar coa súa aprendizaxe : materiais necesarios,aclaracións e explicacións,actividades etc que o alumnado deberá enviar ao profesor 
ben a través da mesma aula ou a través do correo electrónico,segundo se indique.Tamén cabe a posibilidade de ter algunha hora de clase por videoconferencia,sempre e cando 
o profesor/a  ao que corresponda o estime oportuno.No caso de que o ensino fose semipresencial,darase prioridade ás explicacións presenciais na aula e a realización de tarefas 
na casa para a súa posterior corrección.  
2º.  Con respecto ás aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no 3º trimestre do curso 2019-20,consideramos que ,por ser os contidos da materia de Inglés acumulables e 
reincorporados e reutilizados de xeito continuado,polas mesmas necesidades ao facer uso da lingua,estos quedarán asentados paulatinamente e reforzados co repaso que se 
realizará ao longo do primeiro trimestre,como  ven sendo habitual,ano tras ano.  
3º.   O alumnado deberá ter á súa disposición en todo momento  o “student´s book” e o “workbook”  correspondente ao seu curso e nivel,indicado polo profesor/a  ao inicio do 
curso e que figuran na web do centro,posto que se tratará de seguir o mesmo texto ao longo do curso,o cal  será apoiado ,sempre que o profesor/ o estime oportuno,con material 
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e recursos adicionais como: videos explicativos,”listenings”,enlaces a sitios web  donde o alumnado poderá realizar exercicios de gramática ,uso de diccionario online, 
vocabulario,”readings”,etc.Se fose posible, porque así o faciliten as editorias,poderase poñer á disposición do alumnado o libro dixital co fin de facilitar o seu uso.  
4º.  Os criterios de cualificación ,instrumentos e procedementos de avaliación serán os mesmos que se indican na programación anual do departamento para cada nivel.Cabe 
destacar que debido ás medidas  sanitarias ,as actividades de “speaking” serán valoradas fundamentalmente a través de proxectos,exposicións ,etc.A realización dos exames será  
preferentemente presencial,aínda que elo supoña o aprazamento dos mesmos.Se isto non fose posible,valorarase  a posibilidade de que se realicen a través da  aula 
virtual,videoconferencia (webex ou similar)e sempre e cando se den as condicións imprescindibles de micrófono/audio  e cámara. Os contidos a avaliar serán os recollidos na 
programación anual do departamento.  


