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1.INTRODUCIÓN 

Esta programación está suxeita ao marco normativo da LOMCE e aos regulamentos que a desenvolven.  

 Cursos que imparte o noso Departamento: 

 Esta programación abrangue todas as materias e cursos ao noso cargo, que son:  

 Cursos 1º , 2º , 3º e 4º ESO 

 Curso 3º PMAR 

 Curso 1º de Bacharelato  

 Curso 2º de Bacharelato 

 Coordinacións do Departamento: 

 

O Departamento coordina as dúas Seccións Bilingües de Música de 2º e 3º de ESO. 

 

  Composición do Departamento: 

 Este departamento didáctico fórmano as profesoras: 

  

 MARÍA JOSÉ FLAMENCO CLAVIJO (sust. de EMMA GARCÍA BERTOA), que imparte 3 segundos de 

ESO e 3 segundos de Bacharelato. Coordinadora da Sección Bilingüe de Música (2º ESO). 

 MARÍA ELENA GARCÍA MARTÍNEZ, que imparte 4 primeiros de ESO, e 2 segundos de Bacharelato. 

Coordinadora da Profesora Auxiliar de Conversa. 

 MARÍA ÁNGELES PORTO PRADO, que imparte 3 terceiros de ESO, e 2 cuartos de ESO. Coordinadora 

da Sección Bilingüe de Música (3º ESO) e Coordinadora do Programa Erasmus +. 

 VANESA SOUTO LORENZO (sust. de MAR FERNÁNDEZ BLAS), que imparte 1 terceiro de PMAR, 1 

cuarto de ESO e 4 primeiros de Bacharelato. 

 NATALIE DEAN-WYATT (Profesora Auxiliar de Conversa). 

 

 A Xefatura do Departamento está a cargo da profesora MARÍA ÁNGELES PORTO PRADO. 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

A presente programación encádrase no contexto urbano dunha capital de provincia (a cidade da Coruña) 

cunha poboación algo superior a un cuarto de millón, onde é preponderante a actividade do sector 

terciario cunha moderada actividade industrial e portuaria. 

O IES Monelos, o noso centro, sitúase nun barrio semiperiférico que mestura o seu carácter residencial 

cunha importante actividade comercial e doutros servicios, dado que está preto dunha das áreas de maior 

influencia e afluencia da cidade como é a zona de Catro Camiños. O contexto socio-económico é, no 

esencial, o propio de cadros e traballadores especializados por conta allea, ademais dun certo número de 

pequenos empresarios. Entre os que traballan por conta allea é significativo o nutrido número de 

empregados públicos de distinto nivel, entre os que se encontran non poucos titulados superiores e de grao 

medio. Existen tamén bastantes traballadores non especializados. 
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Os alumnos pertencen, en xeral, a familias estables ben integradas na sociedade e un relevante número 

deles segue estudios de música, danza ou de idiomas, ademais dos que cursa neste Instituto. Existe, entre a 

meirande parte deles e as súas familias, un desexo estendido de cursar estudos universitarios. É un feito 

constatado que un importante número consegue o seu propósito e tamén que a maioría, sigan ou non ditos 

estudos, supera a selectividade de xeito solvente. 

No Instituto cúrsanse exclusivamente os estudos de ESO e Bacharelato. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DO INGLÉS COMO PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA AO 

DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

A incorporación das competencias básicas ao currículo introduce dous novos enfoques: por unha banda 

permítenos identificar as aprendizaxes imprescindibles para o alumnado e, por outra banda, achega unha 

visión integradora do proceso de aprendizaxe. Isto quere dicir que aínda que as áreas e materias son as que 

ofrecen os contidos concretos diferenciados, a aprendizaxe deberá facerse desde unha perspectiva 

integradora e de colaboración. A materia de 1ª lingua estranxeira (inglés) relaciónase moi directamente coa 

competencia en comunicación lingüística debido aos seus trazos comunicativos, sociais e culturais. Tamén 

contribúe ao desenvolvemento doutras competencias como a de aprender a aprender, a do tratamento da 

información e competencia dixital, á competencia social e cidadá, á competencia artística e cultural e á da 

autonomía e iniciativa persoal. De maneira máis tanxencial tamén contribúe ás competencias matemática e 

do coñecemento e a interacción co mundo físico, especialmente mediante a utilización do inglés como 

instrumento de información con outros contidos do currículo. 

Sen dúbida a materia de lingua inglesa contribúe, tanto pola súa natureza como pola súa asociación a nivel 

global co turismo, o comercio e o desenvolvemento técnico punteiro e todo o relacionado coas novas 

tecnoloxías, a desenvolver a competencia en comunicación lingüística pois ofrece máis oportunidades para 

interactuar en situacións e contextos comunicativos da mais diversa índole e para reflexionar sobre a 

linguaxe en xeral a través da comparación entre as distintas linguas que se están a aprender. 

Porén, a lingua non só é un medio para a comunicación, tamén é unha ferramenta esencial para o acceso a 

outras aprendizaxes non lingüísticas. Isto, unido á utilización da gradación dos logros nas aprendizaxes 

propostas polo Marco Común Europeo de Referencia e ao uso consciente de estratexias de aprendizaxe, 

contribúe a espertar no alumnado a consciencia do estado dos seus coñecementos e o desexo de utilizar a 

lingua estranxeira como instrumento de acceso á información universal, favorecendo un proceso dinámico 

de aprendizaxe ao longo da vida. É por isto que a materia de lingua inglesa contribúe de xeito directo á 

competencia de aprender a aprender, xa que será a través dela que o alumnado accederá a distintos tipos 

de información, textos e contidos que lle permitan lograr a aprendizaxe. 

 A aprendizaxe dunha lingua ten tamén un compoñente social que vai axudar ao desenvolvemento persoal 

e profesional das persoas. A contribución da materia de inglés á competencia social e cidadá prodúcese a 

través de dúas vías. Por unha banda todas as linguas son un vehículo para a interacción social, e a súa 

aprendizaxe comprende non só os aspectos exclusivamente lingüísticos, senón tamén os compoñentes 

socioculturais que subxacen no uso desa lingua. 

Por outra banda, non podemos esquecer que toda lingua é un vehículo de transmisión cultural e que o seu 

coñecemento favorece a tolerancia e o respecto polas outras culturas, relacionando a cultura propia coa 

inglesa, aceptando a diversidade de valores, e superando prexuízos, favorecendo actitudes socialmente 

positivas tales como a cooperación a través do traballo compartido, o respecto ao interlocutor ou a 

participación activa en debates. 



 8 

Desde a materia de lingua estranxeira (inglés), a contribución á competencia no tratamento da información 

e a competencia dixital vai ser esencial. O tratamento da información vaise traballar desde esta área como 

un contido específico a través de actividades que requiran do alumnado o manexo de fontes informativas 

en distintas linguas, soportes e modelos lingüísticos e o seu procesamento e presentación posterior. Da 

mesma maneira a contribución á competencia dixital vai ser continua, desde o uso das TIC para a creación 

de distintos contextos comunicativos: chats, foros, correo electrónico, blogs, etc., pasando polo uso de 

distintas ferramentas dixitais para manexar a información: CD, DVD, internet, presentacións de 

PowerPoint... ata o uso de distintos recursos para a aprendizaxe das linguas: programas de software 

específicos, páxinas web, dicionarios en liña, tradutores automáticos, etc. 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira ofrece igualmente oportunidades para o achegamento ás súas 

principais manifestacións artísticas e culturais. Así, contribuirase ao desenvolvemento da competencia 

artística e cultural do alumnado a través da presentación de modelos lingüísticos que conteñan valores 

artísticos ou culturais de maneira que aprenda a valoralos e a atopar goce estético neles. 

O coñecemento dunha lingua estranxeira vai facilitar a competencia de autonomía e iniciativa persoal. 

Permítelle manexarse en situacións nas que, doutro xeito, non sería posible ou necesitaría de axuda. Supón 

a superación de dificultades e xera autoconfianza e autoestima, converténdose nunha ferramenta esencial 

á hora de desenvolver aspectos relacionados coa autonomía propia. Mediante a preparación e realización 

de tarefas comunicativas, fomenta o desenvolvemento da capacidade de xestionar os proxectos e 

iniciativas propias a través do traballo cooperativo, identificando as metas e as necesidades, propoñendo 

obxectivos, planificando accións e estratexias para conseguilos. buscando solucións ante as dificultades. 

 

4. PROGRAMACIÓN ESO 

4.1. INTRODUCIÓN 

 

A ESO LOMCE ten como soporte básico as competencias; dentro delas teñen singular importancia aquelas 

reputadas como “competencias clave” en torno as cales se definen todos os restantes elementos do 

sistema. Por ámbitos son as que indicamos:  

 

4.2. COMPETENCIAS CLAVE: CRITERIOS PARA AVALIAR 

 

Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 

Ten por obxecto: 

- A adquisición de destrezas que permitan o uso da lingua nun amplo abano de contextos. 

- O dominio das funcións da linguaxe e as principais características dos seus diferentes estilos e 

rexistros. 

- A diversidade da linguaxe e da comunicación en función do contexto e circunstancias. 

- O manexo do vocabulario e das regras gramaticais. 

Todo elo considerando o marco determinado polos compoñentes desta competencia: lingüístico, 

pragmático-discursivo, sociocultural, estratéxico, coñecemento del mundo, persoal.  
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Competencia Matemática e Competencias Básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT) 

Esta competencia supón aplicar aquelas destrezas e actitudes que permiten razoar matemáticamente, 

comprender unha argumentación matemática e expresarse e comunicarse na linguaxe matemática 

utilizando as ferramentas de apoio axeitadas e integrando o coñecemento matemático con outros tipos de 

coñecemento, para dar unha mellor resposta ao distinto nivel de complexidade das situacións da vida.  

Competencia Social e Cívica (CSC) 

- Comprensión crítica da realidade, así como o coñecemento e exercicio dos valores democráticos e 

dos dereitos civís. 

- Adquisición de destrezas para compartir e respectar saberes e referencias culturais de países de 

fala inglesa e outros países de Europa. 

- Mellora na práctica de normas sociais de convivencia e no emprego da negociación para chegar a 

acordos. 

Competencia no Tratamento da Información e Competencia  Dixital (CD) 

- Utilización de ferramentas en soportes variados para mellorar as habilidades de obtención de 

información: dicionarios, correctores ortográficos, enciclopedias, xornais dixitais, bibliotecas 

virtuais, catálogos de publicacións... 

- Adquisición dos coñecementos axeitados para seleccionar, analizar criticamente, organizar, 

relacionar e sintetizar a información co fin de transformala en coñecemento. 

- Utilización da linguaxe como ferramenta para analizar problemas, elaborar plans e tomar decisións. 

Conciencia e Expresións Culturais(CCEC) 

- Creación, comprensión, apreciación e valoración con criterio de todo tipo de manifestacións 

artísticas. 

- Coñecemento e valoración da diversidade lingüística e a expresividade popular da fala como unha 

riqueza cultural. 

Competencia para Aprender a Aprender (CAA) 

- Perfeccionamento da lectura comprensiva. 

- Organización das ideas mediante resumos, redaccións e esquemas. 

- Interpretación correcta das informacións lingüísticas dos dicionarios. 

- Valoración da lectura e a escrita como fontes de enriquecemento propio. 

Sentido de Iniciativa e Espíritu Emprendedor (CSIEE) 

- Intervención en situacións de comunicación reais ou simuladas. 

- Participación en obradoiros de escrita. 

- Lectura de textos literarios que estimulen a imaxinación e fomenten a creatividade. 

- Uso, de xeito progresivamente autónomo, dos medios de comunicación social, das tecnoloxías da 

información e da comunicación e da biblioteca para manter unha actitude crítica ante as mensaxes 

recibidas. 

 

No campo das competencias as diferencias entre os distintos cursos non veñen determinadas por 

diferencias de natureza nas mesmas, tan só polo seu grao de adquisición a o nivel exixible, correspondendo 
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a os cursos superiores o maior nivel de adquisición ou dominio.  

 Indicarase a cualificación por medio de: SB(Sobresaínte); NT(Notable); BE(Ben); SU(Suficiente);      

IN (Insuficiente). 

 

4.3. CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES AVALIABLES 
 

En estreita relación coas competencias están os estándares de aprendizaxe avaliables. A concreción dos 

estándares para a materia de inglés como lingua extranxeira aparece reflectida, por razóns lóxicas e 

sistemáticas, xunto cos obxectivos, e contidos cos que gardan relación, no correspondente apartado desta 

programación. 

4.4. OBXECTIVOS 
 

O obxectivo principal no ensino dunha lingua estranxeira, mais non o único, como se indicou na relación de 

competencias básicas a conseguir, ten que ser acadar a competencia comunicativa. Esta meta require unha 

serie de pasos previos escalonados comezando nos dous ciclos de ESO ata a culminación no bacharelato. 

Na ESO, cremos que deberían amosar un dominio das catro destrezas similar ó nivel A1 e A2 do Marco 

Común Europeo de referencia. 

Tendo en conta a normativa vixente, a educación secundaria obrigatoria e na medida que lle corresponde 

nosa materia, debe contribuír a o logro dos obxectivos xerais seguintes:  

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 cidadanía 

democrática. 

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

necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal.  

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 

discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 

social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 

manifestación de violencia contra a muller.  

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións 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.  
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 

iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 

responsabilidades.  

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

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.  

 

Tendo en conta que a nosa materia ten como logro esencial permitir a comunicación no más amplo sentido 

do termo e que dita comunicación abrangue un amplo abano que vai dende a identificación individual de 

palabras e fonemas, e dende a comunicación oral e escrita en situacións creadas na aula, ata a 

comunicación en situacións especiais, profesionais, sociais ou de simple lecer, sinxelas ou complexas ou 

meramente cotiáns, os distintos cursos prepararán progresivamente a os alumnos para acadar os 

obxectivos específicosligados as seguintes capacidades: 

 

1.  Escoitar e comprender, en lingua inglesa, información xeral e especifica oral en distintas situacións 

comunicativas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación co falante. 

2. Comunicarse oralmente en inglés en situacións habituais de forma comprensible, axeitada e con 

progresivo nivel de autonomía. 

3.  Ler e comprender textos diversos en inglés, dun nivel axeitado ás capacidades e intereses do alumnado, 

co fin de extraer información xeral e especifica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de 

enriquecemento persoal. 

4. Escribir textos sinxelos en lingua inglesa, con fins diversos sobre distintos temas utilizando recursos 
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axeitados de cohesión e coherencia. 

5. Utilizar eficazmente os compoñentes fonéticos, léxicos. estruturais e funcionais básicos da lingua inglesa 

en contextos reais de comunicación. 

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionando sobre o propio proceso de adquisición da lingua 

inglesa e transferindo a dita lingua coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras lin-

guas. 

7. Buscar. seleccionar e presentar información oralmente e por escrito na lingua inglesa utilizando todos os 

medios ao seu alcance, (bibliotecas, tecnoloxías da información e a comunicación e as estratexias de 

aprendizaxe). 

8. Valorar a lingua inglesa e as linguas en xeral, como instrumento de acceso a información e como 

ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos, como medio de comunicación e entendemento entre 

persoas de procedencias, linguas e culturas distintas evitando calquera tipo de discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e culturais. 

9. Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na propia capacidade de . aprender e usar a 

lingua inglesa. 

10. Coñecer a realidade social, cultural e usos e costumes dos países de fala inglesa eestablecer relación 

entre aspectos culturais deses países e os propios, rexeitando estereotipos negativos. 

A materialización destes obxectivos, e das competencias a eles asociadas, en cada curso resulta da 

temporalización que da materia eos seus contidos se fai no apartado correspondente para cada curso. 

 

4.5. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLE, EN RELACIÓN COS 
OBXECTIVOS, CONTIDOS,CRITERIOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS CLAVE AOS QUE FAN 
REFERENCIA 

4.5.1. 1º ESO 

 

 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

 Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

 a 

 c 

 d 

 i 

 

 B1.1. Uso de estratexias de 

comprensión das mensaxes 

orais: 

– Uso do contexto verbal e 

non verbal e dos 

coñecementos previos 

sobre a situación (quen 

fala a quen, con que 

intencións, onde e cando) 

 B1.1. Coñecer e saber aplicar 

as estratexias básicas de 

comprensión do sentido 

xeral, a información esencial, 

os puntos e as ideas 

principais, ou os detalles 

relevantes do texto: 

anticipación do contido xeral 

do que se escoita con axuda 

 PLEB1.1. Comprende frases e 

expresións habituais 

relacionadas con 

necesidades inmediatas e 

temas cos que se estea moi 

familiarizado/a, sempre que 

se fale de xeito pausado e 

ben articulado. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB1.2. Capta os puntos  CCL 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

 Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

que dan lugar a 

inferencias do significado 

baseadas no contexto.  

– Uso dos coñecementos 

referenciais sobre o tema. 

– Identificación de palabras 

chave.  

– Adaptación da escoita á 

súa finalidade (global e/ou 

específica). 

– Identificación dos recursos 

lingüísticos ou temáticos 

adquiridos. 

– Inferencia do significado 

probable das palabras ou 

das frases que descoñece. 

 B1.2. Tolerancia da 

comprensión parcial ou vaga 

nunha situación 

comunicativa. 

 B1.3. Perseveranza no logro 

da comprensión oral, 

reescoitando o texto 

gravado ou solicitando 

repetición ou reformulacións 

do dito. 

de elementos verbais e non 

verbais e uso dos 

coñecementos previos sobre 

a situación (quen fala a 

quen, con que intencións, 

onde e cando) que dan lugar 

a inferencias do significado 

baseadas no contexto. 

 B1.2. Coñecer e saber aplicar 

as estratexias básicas de 

comprensión do sentido 

xeral, a información esencial, 

os puntos e as ideas 

principais, ou os detalles 

relevantes do texto: 

anticipación do contido xeral 

do que se escoita con axuda 

de elementos verbais e non 

verbais, e uso dos 

coñecementos previos sobre 

a situación (quen fala a 

quen, con que intencións, 

onde e cando) que dan lugar 

a inferencias do significado 

baseadas no contexto. 

 B1.3. Identificar a 

información esencial, os 

puntos principais e os 

detalles máis relevantes en 

textos orais breves e ben 

estruturados, transmitidos 

de viva voz ou por medios 

técnicos e articulados a 

velocidade lenta, nun 

rexistro estándar formal, e 

que versen sobre asuntos 

cotiáns en situacións 

habituais escolares e da 

familia ou do propio campo 

de interese, sempre que as 

condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe e se 

poida volver escoitar o dito. 

 B1.4. Comprender os puntos 

esenciais e os detalles máis 

salientables en conversas 

sinxelas, reais ou simuladas, 

principais e os detalles 

salientables de instrucións, 

preguntas, explicacións, 

diálogos e outras mensaxes 

orais sinxelas articuladas con 

claridade e pausadamente, 

relacionadas coas 

actividades de aula e con 

áreas de prioridade 

inmediata. 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB1.3. Distingue, co apoio 

da imaxe, as ideas principais 

e información relevante en 

presentacións moi básicas 

sobre temas educativos, que 

estea a aprender ou do seu 

interese (por exemplo, sobre 

un tema curricular como os 

contaminantes, a 

clasificación dos seres vivos, 

etc.), sempre que poida 

escoitalas máis dunha vez. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB1.4. Identifica o sentido 

xeral e os puntos principais 

dunha conversa informal 

entre duas persoas que ten 

lugar na súa presenza, ou 

procedente dunha gravación 

pedagóxica cando o tema lle 

resulta coñecido e o discurso 

estea articulado con 

claridade, a velocidade 

baixa. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB1.5. Comprende, nunha 

conversa informal na que 

participa, descricións, 

narracións, peticións de 

información, a expresión da 

vontade, a certeza e os 

desexos sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, 

cando se lle fala con 

claridade, amodo e 

directamente, e se a persoa 

interlocutora está disposto a 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

 Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

que se refiran a necesidades 

prácticas ou materiais, 

gustos ou sensacións físicas 

moi básicas, expresadas 

pausadamente e con boa 

articulación, e que se poidan 

escoitar de novo ou solicitar 

que se repita ou se 

reformule o dito. 

 B1.5. Recoñecer as fórmulas 

máis habituais de contacto 

social e as normas de 

cortesía máis sinxelas e 

comúns para a súa idade, e 

as utilizadas máis habituais 

para iniciar e terminar o 

discurso. 

 B1.6. Comprender o sentido 

xeral e a información 

esencial predicible de textos 

audiovisuais sinxelos, 

articulados pausadamente e 

con claridade, e con apoio de 

imaxes moi redundantes. 

repetir ou a reformular o 

dito. 

 PLEB1.6. Identifica a 

información esencial do 

tema e da situación de 

comunicación de gravacións 

auténticas ou pedagóxicas 

sinxelas, sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese, 

articuladas pausadamente e 

con claridade, e cando as 

imaxes axuden á 

comprensión e se poida 

escoitar máis dunha vez. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción  

 a 

 c 

 d 

 i 

 

 B2.1. Estratexias de 

produción: 

– Planificación. 

– Identificación do 

contexto, do 

destinatario e da 

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 

– Percepción da mensaxe 

con claridade, 

distinguindo a súa idea 

ou ideas principais e a 

súa estrutura básica. 

 B2.1. Pronunciar e entoar de 

xeito claro e intelixible, aínda 

que se cometan erros de 

pronuncia polos que os 

interlocutores teñan que 

solicitar repeticións de cando 

en vez. 

 B2.2. Interactuar de xeito 

sinxelo en intercambios 

claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou 

xestos simples para tomar 

ou ceder a quenda de 

palabra, aínda que se 

dependa en grande medida 

da actuación do interlocutor. 

 B2.3. Utilizar as estratexias 

máis adecuadas para 

producir textos monolóxicos 

que aborden descricións, 

narracións e explicacións 

 PLEB2.1. Na maioría das 

actividades de aula amosa 

unha actitude positiva polo 

uso da lingua estranxeira nas 

diferentes situacións 

comunicativas, esforzándose 

por utilizala aínda que, ás 

veces, teña que recorrer a 

outras linguas para pedir 

axuda ou aclaracións. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB2.2. Fai presentacións 

moi breves e ensaiadas 

comprensibles e con apoio 

visual de distintos soportes 

multimedia que lle permitan 

ilustralas con imaxes e seguir 

un guión sobre aspectos 

concretos e sinxelos de 

temas do seu interese ou 

relacionados cos seus 

estudos, e responde a 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

 Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

– Execución. 

– Activación dos 

coñecementos previos 

sobre modelos e 

secuencias de 

interacción, e 

elementos lingüísticos 

previamente asimilados 

e memorizados. 

– Expresión da mensaxe 

con claridade e 

coherencia básica, 

estruturándoa 

adecuadamente e 

axustándose, de ser o 

caso, aos modelos e ás 

fórmulas de cada tipo 

de texto traballados na 

clase previamente.  

– Reaxuste da tarefa 

(emprender unha 

versión máis modesta 

desta) ou da mensaxe 

(facer concesións no 

que realmente lle 

gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e 

os recursos lingüísticos 

dispoñibles.  

– Compensación das 

carencias lingüísticas 

mediante 

procedementos 

lingüísticos e 

paralingüísticos: 

– L

ingüísticos: 

– Modificación de 

palabras de 

significado 

parecido. 

– Definición ou 

parafrase dun 

termo ou unha 

expresión. 

– P

aralingüísticos: 

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. 

 B2.4. Producir textos breves 

e comprensibles, en 

conversas cara a cara, nun 

rexistro neutro ou informal, 

cunha linguaxe sinxela, nos 

que se dá, se solicita e 

intercambia información 

básica sobre temas de 

importancia na vida cotiá e 

asuntos coñecidos ou de 

interese persoal ou 

educativo propios da súa 

idade e do seu nivel escolar, 

e se xustifican brevemente e 

de xeito básico os motivos 

de determinadas accións e 

plans sinxelos, aínda que ás 

veces haxa interrupcións ou 

vacilacións, resulten 

evidentes as pausas e a 

reformulación para organizar 

o discurso e seleccionar 

expresións e estruturas, e o 

interlocutor teña que 

solicitar ás veces que se lle 

repita o dito, e mesmo 

solicite axuda ao interlocutor 

para expresar 

adecuadamente o seu texto. 

 B2.5. Empregar para 

comunicarse mecanismos 

sinxelos o suficientemente 

axustados ao contexto e á 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipse, 

deíxe persoal, espacial e 

temporal, xustaposición, e 

preguntas breves e moi 

sinxelas dos oíntes sobre o 

contido das súas 

presentacións. 

 PLEB2.3. Desenvólvese sen 

dificultade evidente en 

xestións e transaccións 

cotiás básicas, e ofrece e 

obtén información básica en 

situacións habituais e 

concretas propias de viaxes, 

aloxamento, transporte, 

compras e lecer, seguindo 

normas de cortesía básicas 

(saúdo e tratamento). 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB2.4. Establece contacto 

social en función da 

situación de comunicación, 

real ou simulada, e 

reformula ou rectifica se non 

se lle comprende, e pide 

aclaración se non entende 

algo. 

 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB2.5. Participa en 

conversas informais cara a 

cara, cunha pronuncia 

comprensible, empregando 

as convencións propias do 

proceso comunicativo, nas 

que establece contacto 

social, intercambia 

información básica e expresa 

opinións, fai invitacións e 

ofrecementos sinxelos, pide 

e ofrece cousas, pide e dá 

indicacións ou instrucións 

sinxelas e básicas, ou se 

manifesta sobre os pasos 

que hai que seguir para 

realizar unha actividade 

conxunta. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB2.6. Colabora coas 

demais persoas na 

interacción, verificando a 

 CCL 

 CD 

 CAA 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

 Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

– Petición de axuda 

ou clarificación.  

– Sinalización de 

obxectos, uso 

deícticos ou 

realización de 

accións que aclaren 

o significado. 

– Uso da linguaxe 

corporal 

culturalmente 

pertinente (acenos, 

expresións faciais, 

posturas, e 

contacto visual ou 

corporal). 

– Uso de elementos 

cuasiléxicos (hum, 

puah, etc.) de valor 

comunicativo. 

– Uso dos elementos 

prosódicos sinxelos 

(pausas, ritmo e 

entoación) como 

substitutos dos 

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. 

 B2.3. Rutinas ou modelos 

elementais de interacción 

segundo o tipo de situación 

de comunicación: chegada e 

saída do centro docente, 

conversa telefónica, compra-

venda, e outras igualmente 

cotiás e básicas. 

conectores e marcadores 

conversacionais básicos máis 

frecuentes). 

 B2.6. Manexar con certa 

fluidez frases curtas, grupos 

de palabras e fórmulas 

básicas para desenvolverse 

de xeito suficiente en breves 

intercambios en situacións 

habituais e cotiás, aínda que 

se interrompa o discurso 

para procurar expresións e 

articular palabras menos 

frecuentes. 

 B2.7. Utilizar estratexias de 

cooperación na interacción e 

no traballo con outras 

persoas, colaborando coas 

demais persoas na 

interacción, verificando a 

comprensión propia e a das 

demais persoas mediante 

estratexias de compensación 

lingüísticas e non verbais, e 

cooperando activamente na 

realización das tarefas de 

comunicación. 

comprensión propia e a das 

demais persoas mediante 

estratexias de compensación 

lingüísticas e non verbais, e 

cooperando activamente na 

realización das tarefas de 

comunicación, e manifesta 

interese e respecto polas 

achegas dos seus 

compañeiros e das súas 

compañeiras. 

 CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

 Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

 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). 

– 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 hipóteses sobre 

significados a partir da 

comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos e paratextuais. 

– Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de novos 

elementos. 

 B3.2. Uso de técnicas como 

subliñar ou tomar notas para 

lograr unha mellor 

comprensión do contido e da 

estrutura do texto. 

 B3.1. Utilizar as estratexias 

máis adecuadas 

(identificación do tema dun 

texto coa axuda de 

elementos textuais e non 

textuais, uso dos 

coñecementos previos sobre 

o tema, inferencia de 

significados polo contexto, 

por comparación de palabras 

ou frases similares nas 

linguas que xa coñecen, 

etc.), para a comprensión do 

sentido xeral, a información 

esencial, os puntos e as ideas 

principais, ou os detalles 

relevantes do texto. 

 B3.2. Comprender 

instrucións básicas e avisos, 

obrigas e prohibicións (por 

exemplo, indicacións para 

chegar a un lugar, frecuencia 

da dose dun medicamento, 

manexo elemental de 

aparellos coñecidos, etc.). 

 B3.3. Identificar e interpretar 

palabras e enunciados clave 

sinxelos e contextualizados, 

en situacións de 

comunicación significativas 

para a súa idade e o seu 

nivel escolar, coa axuda de 

elementos textuais e non 

textuais, sobre temas 

variados e outros 

relacionados con outras 

materias do currículo. 

 B3.4. Identificar a 

información esencial, os 

puntos máis relevantes e 

detalles importantes en 

textos, tanto en formato 

impreso como en soporte 

dixital, breves, sinxelos e ben 

estruturados, escritos nun 

rexistro informal ou 

 PLEB3.1. Comprende, con 

axuda da imaxe, instrucións 

sinxelas e básicas de 

funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de 

máquinas de uso común e 

coñecidos, e segue 

instrucións básicas e 

predicibles para a realización 

de actividades e normas de 

seguridade (por exemplo, 

nun centro docente, un lugar 

público ou unha zona de 

lecer). 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB3.2. Entende 

información específica 

esencial en páxinas web e 

outros materiais de 

referencia ou consulta de 

carácter pedagóxico 

claramente estruturados e 

nun rexistro estándar e con 

imaxes ilustrativas 

redundantes sobre temas 

relativos a materias 

educativas ou do seu 

interese (por exemplo, sobre 

un tema curricular, un 

programa informático, unha 

cidade, un deporte ou o 

ambiente), sempre que 

poida reler as seccións 

difíciles. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB3.3. Entende os puntos 

principais de anuncios e 

material publicitario de 

publicacións propias da súa 

idade ou de internet, 

formulados de xeito simple e 

claro, e relacionados con 

asuntos do seu interese, nos 

ámbitos persoal e educativo. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB3.4. Atopa a 

información que necesita 

 CCL 

 CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

 Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

estándar, que traten de 

asuntos cotiáns, de temas 

coñecidos e previsibles de 

interese ou relevantes para 

os propios estudos, e que 

conteñan estruturas sinxelas 

e un léxico básico de uso 

común e habitual. 

 B3.5. Identificar información 

persoal básica (descrición 

física, data e lugar de 

nacemento, idade e sexo, 

estado civil, orixe e 

nacionalidade, profesión, 

gustos, etc.) e no ámbito 

público, presentada ou 

solicitada en cartas, 

formularios, fichas, 

cuestionarios, anuncios, etc. 

 B3.6. Ler con certa 

autonomía textos adaptados 

de certa lonxitude 

adecuados á idade, aos 

intereses e ao nivel escolar. 

para a realización dunha 

tarefa en narracións breves 

moi sinxelas en lingua 

estándar, e en guías de lecer, 

dicionarios, catálogos, etc. 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB3.5. Entende 

información básica (lugar, 

prezo, horarios, datos ou 

preguntas relativas á 

información persoal, etc.) de 

correspondencia formal na 

que se informa sobre 

asuntos do seu interese. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB3.6. Comprende con 

fluidez textos adaptados (por 

exemplo, en lecturas para a 

xente nova) de historias de 

ficción. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 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 de recursos 

lingüísticos ou 

temáticos (uso dun 

dicionario ou dunha 

gramática, obtención de 

axuda, etc.). 

– Uso de elementos 

 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, 

pondo una idea principal en 

cada parágrafo, etc.). 

 B4.2. Escribir, en papel ou en 

soporte electrónico, textos 

breves, sinxelos e de 

estrutura clara sobre temas 

cotiáns ou de interese 

persoal, nun rexistro 

estándar ou informal, 

utilizando adecuadamente 

os recursos máis básicos de 

 PLEB4.1. Escribe notas e 

mensaxes (por exemplo, 

posts e chats en redes 

sociais), en situacións reais 

ou simuladas, nas que dá e 

solicita breve información 

sobre citas, preferencias e 

sentimentos, relacionadas 

con actividades e situacións 

da vida cotiá e do seu 

interese. 

 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB4.2. Elabora textos moi 

breves nos que expón, por 

exemplo, unha enumeración 

de actividades ou tarefas 

moi habituais, listas de 

compras, traxecto habitual 

etc.; e textos que expresen 

sentimentos básicos de 

gusto, desgusto, aceptación, 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

 Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

coñecidos lidos nun 

texto escrito para 

elaborar os propios 

textos. 

– Execución. 

– Elaboración dun 

borrador seguindo 

textos modelo. 

– Estruturación do 

contido do texto. 

– Organización do texto 

en parágrafos 

abordando en cada un 

unha idea principal, 

conformando entre 

todos o seu significado 

ou a idea global. 

– Expresión da mensaxe 

con claridade 

axustándose 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.  

– Recurso aos 

coñecementos previos 

(utilizar frases feitas e 

locucións, do tipo 

"agora volvo", "xa nos 

veremos", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de 

problemas, erros e 

repeticións.  

– Atención ás convencións 

ortográficas e aos signos 

de puntuación. 

– Presentación coidada do 

texto (marxes, limpeza, 

tamaño da letra, etc.). 

cohesión e de coherencia, e 

as convencións ortográficas 

básicas e os signos de 

puntuación máis comúns, 

cun control razoable de 

expresións e estruturas 

básicas e sinxelas, e un léxico 

de uso frecuente para a súa 

idade e o seu nivel escolar. 

Tomar notas e escribir 

mensaxes moi breves e 

sinxelas a partir dunha 

información moi sinxela e 

predicible. 

 B4.3. Completar documentos 

básicos nos que se solicite 

información persoal. 

 B4.4. Escribir mensaxes 

sinxelas con información, 

instrucións e indicacións moi 

básicas relacionadas con 

actividades cotiás e de 

inmediata necesidade. 

 B4.5. Intercambiar 

correspondencia persoal 

breve e moi sinxela, sobre 

temas da vida cotiá, 

empregando palabras e 

expresións moi básicas de 

uso habitual, de 

encabezamento e despedida, 

e frases e oracións simples 

illadas e enlazadas con 

conectores elementais. 

 B4.6. Presentar os textos 

escritos de xeito coidado 

(con atención ás marxes, 

riscaduras, liñas dereitas, 

letra clara, letras maiúsculas 

e minúsculas cando 

corresponda, etc.), en 

soporte impreso e dixital. 

negación, etc. 

 PLEB4.3. Completa un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal e 

relativa aos seus datos, aos 

seus intereses ou ás súas 

afeccións (por exemplo, para 

subscribirse a unha 

publicación dixital).  

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB4.4. Escribe notas, 

anuncios e mensaxes breves 

en soporte impreso e dixital, 

en situacións de 

comunicación reais ou 

simuladas, relacionados con 

actividades e situacións da 

vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de 

actualidade de especial 

relevancia e comprensibles 

para a súa idade, 

respectando as convencións 

e as normas de cortesía, e a 

etiqueta se utiliza as redes 

sociais. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB4.5. Escribe 

correspondencia persoal na 

que se establece e mantén 

contacto social real ou 

simulado (por exemplo, con 

amigos/as noutros países), 

se intercambia información 

básica sobre si mesmo, e a 

súa vila (por exemplo, 

descrición en termos moi 

sinxelos de sucesos 

importantes e experiencias 

persoais; instrucións 

sinxelas, aceptación e 

ofrecemento de suxestións, 

como cancelar, confirmar ou 

modificar unha invitación ou 

uns plans), e se expresan 

opinións de xeito sinxelo. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB4.6. Fai unha  CCL 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

 Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

– Reescritura definitiva. presentación coidada dos 

textos escritos, en soporte 

impreso e dixital, utilizando 

correctamente as 

convencións ortográficas e 

os signos de puntuación. 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 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. 

 B5.2. Patróns gráficos e 

convencións ortográficas. 

– Uso das normas básicas de 

ortografía da palabra. 

– Utilización adecuada da 

ortografía da oración: 

coma, punto e coma, 

puntos suspensivos, 

parénteses e comiñas. 

 B5.3. Aspectos socioculturais 

e sociolingüísticos:  

– Recoñecemento e uso de 

convencións sociais 

básicas e normas de 

cortesía propias da súa 

idade e de rexistros 

informal e estándar, e da 

linguaxe non verbal 

elemental na cultura 

estranxeira. 

– Achegamento a algúns 

aspectos culturais visibles: 

hábitos, horarios, 

actividades ou 

celebracións; condicións 

de vida (vivenda e 

 B5.1. Pronunciar e entoar de 

xeito claro e intelixible, aínda 

que se cometan erros de 

pronunciación polos que os 

interlocutores teñan que 

solicitar repeticións.  

 B5.2. Coñecer e utilizar para 

a comprensión e produción 

de textos orais e escritos os 

aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos relativos á 

vida cotiá (hábitos de estudo 

e de traballo, actividades de 

lecer, etc.), ás condicións de 

vida, ás relacións 

interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no 

centro docente, etc.), ao 

comportamento (xestos, 

expresións faciais, uso da voz 

e contacto visual) e ás 

convencións sociais 

(costumes e tradicións).  

 B5.3. Interactuar segundo as 

convencións sociais máis 

básicas da cultura 

estranxeira, e utilizar os 

coñecementos socioculturais 

e sociolingüísticos básicos 

para unha comprensión 

adecuada do texto oral e 

escrito. 

 B5.4. Na propia lingua, 

identificar diferenzas e 

semellanzas nos aspectos 

culturais máis visibles dos 

países onde se fala a lingua 

estranxeira e da propia 

cultura, e coas diversas 

 PLB5.1. Identifica sons e 

grafías de fonemas básicos, e 

produce comprensiblemente 

trazos fonéticos que 

distinguen fonemas 

(nasalización, sonorización, 

etc.) e patróns moi básicos 

de ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e 

frases. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 PLB5.2. Utiliza a lingua 

estranxeira na maioría das 

súas intervencións nas 

actividades de aula, e na 

participación en simulacións 

sobre temas cotiáns e de 

interese persoal, con 

diversos fins comunicativos, 

establecendo contacto social 

en función da situación de 

comunicación, reformulando 

e rectificando se non se 

comprende, e pedindo 

aclaración se non entende 

algo. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 PLB5.3. Utiliza as 

convencións orais básicas 

propias da lingua estranxeira 

no desenvolvemento do 

proceso comunicativo oral e 

escrito (saúdos, rutinas para 

iniciar ou manter a quenda 

de palabra, fórmulas orais 

breves para manter a 

atención, etc.). 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLB5.4. Na propia lingua, 

identifica aspectos 

 CCL 

 CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

 Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

contexto); relacións 

interpersoais (familiares, 

de amizade ou escolares); 

música, comida, lecer, 

deportes, 

comportamentos 

proxémicos, lugares, etc.; 

e costumes, valores e 

actitudes máis evidentes 

sobre aspectos propios da 

súa idade, a través de 

producións multimedia e 

de manifestacións 

artísticas dos países onde 

se fale a lingua 

estranxeira. 

– Identificación dalgunhas 

similitudes e diferenzas 

elementais e máis 

significativas 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: 

– Identificación de 

similitudes e diferenzas 

entre as linguas que 

coñece para mellorar a 

súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia 

comunicativa integrada.  

– Participación en proxectos 

nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos 

elementos transversais, 

evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e 

valorando positivamente 

as competencias que 

culturas, se é o caso, do 

resto do alumnado, e 

amosar curiosidade e 

respecto ante as diferenzas.  

 B5.5. Valorar as linguas 

como medio para 

comunicarse e relacionarse 

con compañeiros e 

compañeiras doutros países, 

como recurso de acceso á 

información e como 

instrumento de 

enriquecemento persoal ao 

coñecer culturas e maneiras 

de vivir diferentes. 

 B5.6. Utilizar as experiencias 

lingüísticas e os 

coñecementos adquiridos en 

todas as linguas que coñece 

para establecer similitudes e 

diferenzas coa nova lingua e 

desenvolver unha 

competencia comunicativa 

plurilingüe, e apreciar a 

riqueza persoal e social que 

proporciona ser unha persoa 

plurilingüe. 

 B5.7. Levar a cabo as 

funcións demandadas polo 

propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes 

máis comúns e básicos desas 

funcións e os patróns 

discursivos igualmente 

básicos de uso máis 

frecuente, e amosar control 

sobre un conxunto de 

estruturas gramaticais e 

modelos de oracións e frases 

dentro dun repertorio básico 

memorizado. 

 B5.8. Comprender e utilizar 

un repertorio léxico oral 

básico suficiente para 

comunicar información, 

contidos elementais doutras 

materias do currículo e 

opinións breves, simples e 

socioculturais básicos dos 

países nos que se fala a 

lingua estranxeira, 

analizándoos 

comparativamente coas 

diversas culturas, se é o 

caso, do resto do alumnado, 

evitando estereotipos e 

valoracións etnocéntricas. 

 CAA 

 CCEC 

 PLB5.5. Nas actividades de 

aula, reflexiona sobre a 

utilización para a 

comprensión e a elaboración 

de textos do coñecemento 

adquirido noutras linguas 

sobre elementos 

morfosintácticos e 

discursivos básicos e 

habituais no uso da lingua. 

 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 PLB5.6. Comunica con 

eficacia, comprendendo e 

utilizando adecuadamente 

as estruturas 

morfosintácticas básicas 

para realizar as funcións 

comunicativas propias do 

seu nivel, e estratexias de 

comunicación e de 

redundancia do significado 

(imaxes, elementos 

paralingüísticos, 

cuasilingüísticos básicos e 

paratextuais). 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 PLB5.7. Recoñece e utiliza un 

vocabulario oral e escrito 

básico e suficiente para 

comprender e elaborar 

textos sinxelos propios do 

seu nivel educativo. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB5.8. Participa en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión 

de libros e películas, obras 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

 Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

posúe como persoa 

plurilingüe. 

 B5.5. Funcións 

comunicativas:  

– Iniciación e mantemento 

de relacións persoais e 

sociais básicas propias da 

súa idade.  

– Descrición de calidades 

físicas e abstractas básicas 

de persoas, obxectos, 

lugares e actividades.  

– Narración de 

acontecementos pasados 

puntuais e habituais, 

descrición de estados e 

situacións presentes, e 

expresión básica de 

sucesos futuros. 

– Petición e ofrecemento de 

información, indicacións, 

expresión sinxela de 

opinións e advertencias.  

– Expresión do 

coñecemento, a certeza e 

a dúbida.  

– Expresión da vontade, a 

intención, a decisión, a 

promesa, a orde, a 

autorización e a 

prohibición.  

– Expresión do interese, a 

aprobación, o aprecio, a 

simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza e a 

sorpresa, e os seus 

contrarios.  

– Formulación de suxestións 

e desexos, e expresión 

básica de condicións e 

hipóteses.  

– Establecemento e 

mantemento básicos da 

comunicación e a 

organización elemental do 

discurso. 

 B5.6. Léxico oral e escrito 

directas en situacións 

habituais e cotiás propias da 

súa idade e do seu nivel 

escolar. 

 B5.9. Participar en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e 

películas, etc.) nos que se 

utilicen varias linguas, tanto 

curriculares como outras 

presentes no centro 

docente, relacionados cos 

elementos transversais, 

evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

de teatro, etc.) nos que se 

utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 

transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valora as 

competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

 Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

básico de uso común relativo 

a: 

– Identificación persoal 

elemental; vivenda, fogar 

e contexto; actividades da 

vida diaria; familia e 

amizades; traballo, 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; 

enunciados fraseolóxicos 

básicos e máis habituais 

(saúdos, despedidas, 

preguntas por 

preferencias e expresión 

sinxelas de opinións), e 

léxico sobre temas 

relacionados con contidos 

sinxelos doutras áreas do 

currículo. 

 B5.7. Estruturas sintáctico-

discursivas propias de cada 

idioma. 

 

4.5.2. 2º ESO 

 Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

 a 

 c 

 B1.2. Uso de estratexias de 

comprensión das mensaxes 

 B1.1. Coñecer e saber aplicar 

as estratexias básicas de 

comprensión do sentido 

 PLEB1.1. Comprende 

fórmulas básicas de relación 

social para iniciar e terminar 

 CCL 

 CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

 d 

 i 

 

 

 

 

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.  

– Inferencia do significado 

probable das palabras ou 

das frases que descoñece.  

 B1.2. Tolerancia da 

comprensión parcial ou vaga 

nunha situación 

comunicativa. 

 B1.3. Perseveranza no logro 

da comprensión oral, 

reescoitando o texto 

gravado ou solicitando 

repetición ou 

reformulacións do dito.  

 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 

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.  

 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 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 

o discurso e expresar 

benvidas, desculpas e 

agradecementos, e identifica 

a relación de formalidade 

entre as persoas 

interlocutoras e o propósito 

comunicativo. 

 

 CCEC 

 CSC 

 PLEB1.2. Comprende 

instrucións e textos breves e 

sinxelos producidos en 

contextos reais e simulados, 

articulados con claridade, 

ritmo pausado e 

acentuación estándar, que 

conteñan vocabulario 

relativo a lugares, persoas, 

obxectos, acontecementos e 

accións ligados a temas 

sinxelos e habituais na súa 

idade e no seu contexto 

escolar. 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 PLEB1.3. Comprende o 

esencial en situacións de 

comunicación, cara a cara ou 

gravadas, nas que se utilicen 

frases moi sinxelas sobre 

temas habituais para a súa 

idade e o seu nivel escolar, 

que se refiran aos ámbitos 

persoal público e educativo, 

sempre que se fale 

pausadamente e con 

claridade, e se poida 

escoitar máis dunha vez. 

 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 PLEB1.4. Distingue, co apoio 

da imaxe, as ideas principais 

e información relevante en 

presentacións sobre temas 

educativos que estea a 

aprender, profesionais moi 

sinxelos ou do seu interese 

inmediato (por exemplo, 

sobre un tema curricular ou 

unha profesión).  

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

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. 

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.  

 PLEB1.5. Identifica o sentido 

xeral e os puntos principais 

dunha conversa informal 

espontánea, relacionada 

coas actividades de aula, e 

de simulacións sobre temas 

cotiáns e de interese persoal 

con diversos fins 

comunicativos, se a 

produción é articulada con 

claridade e cunha velocidade 

media, pero con pausas. 

 

 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 PLEB1.6. Comprende, nunha 

conversa informal na que 

participa, descricións, 

narracións, peticións de 

información e expresión dos 

gustos sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, 

cando se lle fala con 

claridade, amodo e 

directamente, e se a persoa 

interlocutora está disposta a 

repetir ou a reformular o 

dito. 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 PLEB1.7. Identifica a 

información esencial de 

mensaxes sinxelas emitidas 

por medios audiovisuais 

sobre temas concretos e 

coñecidos (tempo 

atmosférico, noticias 

presentadas con imaxes moi 

redundantes, etc.) e sobre 

transaccións habituais de 

bens e servizos, 

pronunciadas con lentitude 

e claridade, aínda que deba 

escoitalas máis dunha vez. 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción  

 a 

 c 

 B2.1. Estratexias de 

produción:  

 B2.1. Utilizar as estratexias 

máis adecuadas para 

 PLEB2.1. Interactúa nas 

actividades de aula a maioría 

 CCL 

 CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

 d 

 e 

 i 

 

– 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.  

– 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 

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 a 

reformulación para 

organizar o discurso e para 

seleccionar expresións e 

estruturas, e o interlocutor 

teña que solicitar ás veces 

que se lle repita o dito, e 

mesmo solicite axuda ao 

interlocutor para expresar 

adecuadamente o seu texto.  

 B2.3. Participar en conversas 

espontáneas relacionadas 

coas actividades de aula e en 

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. 

 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.  

 CCL 

 CSC 

 PLEB2.3. Fai presentacións 

breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio 

visual (por exemplo, 

transparencias de 

PowerPoint), que lle 

permitan ilustralas con 

imaxes e seguir un guión 

sobre aspectos concretos e 

sinxelos de temas do seu 

interese ou relacionados cos 

seus estudos ou a súa 

ocupación, e responde a 

preguntas breves e sinxelas 

de oíntes sobre o contido 

destas.  

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 PLEB2.4. Desenvólvese 

correctamente en xestións e 

transaccións cotiás, como 

son as viaxes, o aloxamento, 

o transporte, as compras e o 

lecer, seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e 

tratamento), sempre que a 

persoa interlocutora 

coopere, falando amodo e 

con claridade, e repetindo 

ou reformulando. 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 PLEB2.5. Participa en 

conversas informais cunha 

 CCL 

 CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

carencias lingüísticas 

mediante 

procedementos 

lingüísticos e 

paralingüísticos  

– L

ingüísticos:  

– Modificación de 

palabras de 

significado 

parecido.  

– Definición ou 

parafraseo dun 

termo ou dunha 

expresión.  

– Petición de axuda 

ou clarificación. 

– P

aralingüísticos:  

– 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 marcadores 

discursivos para 

indicarlle ao 

destinatario ou 

oínte as partes do 

discurso que deben 

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.  

 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, 

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. 

 CCEC 

 CSC 

 PLEB2.6. Colabora coas 

demais persoas na 

interacción, verificando a 

comprensión propia e a das 

demais persoas mediante 

estratexias de compensación 

lingüísticas e non verbais, e 

cooperando activamente na 

realización das tarefas de 

comunicación, e manifesta 

interese e respecto polas 

achegas do seus 

compañeiros e das súas 

compañeiras. 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 PLEB2.7. Toma parte nunha 

conversa formal ou 

entrevista moi sinxela de 

carácter educativo ou 

ocupacional moi habitual e 

traballado previamente, 

intercambiando información 

suficiente e básica de 

carácter persoal e sobre 

hábitos, gustos ou estudos, 

preguntando sobre 

problemas prácticos e 

reaccionando de forma 

sinxela ante comentarios, 

sempre que poida pedir que 

se lle repitan os puntos clave 

se o necesita, e se o 

interlocutor coopera, 

falando amodo e con 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

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. 

utilizando fórmulas ou 

xestos simples para tomar 

ou ceder a quenda de 

palabra, aínda que se 

dependa en grande medida 

da actuación do 

interlocutor. 

claridade, repetindo ou 

reformulando. 

 

 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 

significados a partir da 

 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 

 PLB3.1. Segue, con axuda da 

imaxe, instrucións sinxelas 

de funcionamento e manexo 

de aparellos electrónicos ou 

de máquinas de uso común 

e coñecidos, así como 

instrucións básicas e 

predicibles para a realización 

de actividades e normas de 

seguridade (por exemplo, 

manexo dun móbil ou 

prevención de riscos nunha 

excursión). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLB3.2. Entende os puntos 

principais de anuncios e 

material publicitario de 

revistas propias da súa idade 

ou de internet, formulados 

de xeito simple e claro, e 

relacionados con asuntos do 

seu interese, nos ámbitos 

persoal e educativo e 

ocupacional moi básico. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLB3.3. Entende información 

específica esencial en 

 CCL 

 CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

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. 

con apoio visual. 

 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. 

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. 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLB3.4. Comprende 

correspondencia persoal en 

calquera formato e en 

rexistro estándar na que, de 

xeito sinxelo e básico, se fale 

de si mesmo/a; se describan 

persoas, obxectos e lugares; 

se narren acontecementos 

pasados, presentes e 

futuros, reais ou 

imaxinarios; se expresen 

sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas xerais, 

coñecidos ou do seu 

interese.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLB3.5. Entende información 

básica de correspondencia 

formal na que se informa 

sobre asuntos do seu 

interese no contexto 

persoal, educativo ou 

ocupacional (por exemplo, 

sobre un curso de idiomas 

ou unha compra por 

internet).  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLB3.6. Comprende con 

fluidez textos de historias de 

ficción adaptados para o seu 

nivel. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

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 

 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 

 PLB4.1. Utiliza estratexias 

que faciliten o proceso de 

escritura: segue modelos de 

textos de características 

similares, planifica o texto, 

elabora un borrador, corrixe 

tanto a ortografía como a 

orde das ideas e das 

palabras, etc. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLB4.2. Escribe textos moi 

breves en formato 

convencional con 

información sinxela e 

relevante sobre feitos moi 

coñecidos e habituais no 

ámbito educativo, 

describindo de xeito sinxelo 

situacións, persoas, 

obxectos e lugares.  

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLB4.3. Completa un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal e 

relativa aos seus datos, aos 

seus intereses ou ás súas 

afeccións. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLB4.4. Escribe notas, 

anuncios e mensaxes breves 

en soporte impreso e dixital, 

en situacións de 

comunicación reais ou 

simuladas, relacionados con 

actividades e situacións da 

vida cotiá e do seu interese 

persoal, ou sobre temas de 

actualidade de especial 

relevancia e facilmente 

comprensibles para a súa 

idade, respectando as 

convencións e as normas de 

cortesía, tamén cando se 

utilizan as redes sociais. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

as dificultades e os 

recursos lingüísticos e 

temáticos dispoñibles.  

– Recurso aos 

coñecementos previos 

(utilizar linguaxe 

"prefabricada", etc.).  

– Revisión: 

– Identificación de 

problemas, erros e 

repeticións.  

– 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. 

básicos nos que se solicite 

información persoal relativa 

a actividades diarias, 

intereses (deportes, 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 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. 

 PLB4.5. Escribe 

correspondencia persoal na 

que se establece e mantén o 

contacto social, se 

intercambia información 

sobre si mesmo/a e a súa 

vila (por exemplo), se 

describen en termos 

sinxelos sucesos 

importantes e experiencias 

persoais (por exemplo, 

unhas vacacións), se dan 

instrucións sinxelas, se fan e 

aceptan ofrecementos e 

suxestións (por exemplo, 

cancelación, confirmación 

ou modificación dunha 

invitación ou duns plans) e 

se expresan opinións de 

xeito sinxelo. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLB4.6. Fai unha 

presentación coidada dos 

textos escritos, en soporte 

impreso e dixital, utilizando 

correctamente as 

convencións ortográficas e 

os signos de puntuación. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  

 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. 

 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 

coñecementos socioculturais 

 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 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

– 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, 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 

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 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 

comprensiblemente patróns 

básicos de ritmo, entoación 

e acentuación de 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.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB5.3. Utiliza as 

convencións básicas propias 

da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do 

proceso comunicativo 

(saúdos, rutinas para iniciar 

ou manter a quenda de 

palabra, fórmulas orais 

breves para manter a 

atención, etc.) 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB5.4. Na propia lingua, 

identifica aspectos 

socioculturais básicos e 

visibles dos países nos que 

se fala a lingua estranxeira, 

analizándoos 

comparativamente coas 

diversas culturas, de ser o 

caso, do resto do alumnado, 

e evitando estereotipos e 

valoracións etnocéntricas. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLB5 5. Nas actividades de 

aula utiliza, para a 

comprensión e a elaboración 

de textos, o coñecemento 

adquirido noutras linguas 

sobre elementos 

morfolóxicos, sintácticos e 

discursivos, así como os 

procesos de realización das 

actividades lingüísticas de 

comprensión e produción. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

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 competencia 

comunicativa integrada. 

– Participación en proxectos 

nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos 

elementos transversais, 

evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e 

valorando positivamente 

as competencias que 

posúe como persoa 

plurilingüe. 

 B5.5. Funcións 

comunicativas. 

– Iniciación e mantemento 

de relacións persoais e 

sociais básicas.  

– 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. 

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 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). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB5.7. Coñece e utiliza un 

vocabulario oral e escrito 

básico e suficiente para 

comprender e elaborar 

textos sinxelos propios do 

seu nivel educativo. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB5.8. Participa en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión 

de libros e películas, obras 

de teatro, etc.) nos que se 

utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 

transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valora as 

competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 CD 



 34 

 Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

– 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 

e desexos, e expresión 

básica de condicións e 

hipóteses.  

– Establecemento e 

mantemento básicos da 

comunicación e a 

organización elemental do 

discurso. 

 B5.6. Léxico oral e escrito 

básico de uso común 

relativo a identificación 

persoal elemental; vivenda, 

fogar e 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. 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

 B5.7. Estruturas sintáctico-

discursivas propias de cada 

idioma. 

 

4.5.3. 3º ESO 

 Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

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 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 paralingüísticos. 

– Reformulación de hipóteses a 

partir da comprensión de novos 

elementos. 

– Adaptación da escoita á súa 

finalidade (global e/ou 

específica). 

– Inferencia do significado 

probable das palabras ou frases 

que descoñece. 

 B1.2. Tolerancia da comprensión 

parcial ou vaga nunha situación 

comunicativa. 

 B1.3. Perseveranza no logro da 

 B1.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

máis adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información esencial, 

os puntos e as ideas 

principais, ou os 

detalles relevantes do 

texto. 

 B1.2. Identificar 

información xeral e 

específica relevante 

de textos sinxelos 

emitidos cara a cara 

ou por medios 

audiovisuais sobre 

temas concretos e 

coñecidos 

(información básica 

sobre algunha materia 

do currículo, temas do 

seu interese ou 

ocupacionais propios 

da súa idade e do seu 

nivel escolar), 

pronunciadas con 

lentitude e claridade. 

 B1.3. Comprender os 

puntos principais e 

información específica 

 PLEB1.1. Distingue, co apoio 

da imaxe, as ideas principais 

e información relevante en 

presentacións sobre temas 

educativos, ocupacionais ou 

do seu interese (por 

exemplo, sobre un tema 

curricular ou unha charla 

para organizar o traballo en 

equipo). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB1.2. Capta os puntos 

principais e os detalles 

salientables de indicacións, 

anuncios, mensaxes e 

comunicados breves e 

articulados de xeito lento e 

claro (por exemplo, cambio 

de porta de embarque nun 

aeroporto, información 

sobre actividades nun 

campamento de verán ou 

no contestador automático 

dun cine), sempre que as 

condicións acústicas sexan 

boas e o son non estea 

distorsionado.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.3. Entende o esencial 

do que se lle di en 

transaccións e xestións 

cotiás e estruturadas (por 

 CCL 

 CAA 

 CSC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

comprensión oral, reescoitando o 

texto gravado ou solicitando 

repetición ou reformulacións do 

dito. 

en mensaxes e 

anuncios públicos 

breves, claros e 

sinxelos, que 

conteñan instrucións, 

indicacións ou outra 

información, sempre 

que as condicións 

acústicas sexan boas e 

o son non estea 

distorsionado.  

 B1.4. Identificar 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 versen 

sobre asuntos cotiáns 

en situacións habituais 

ou sobre temas xerais 

ou do propio campo 

de interese nos 

ámbitos persoal, 

público, educativo e 

ocupacional, sempre 

que as condicións 

acústicas non 

distorsionen a 

mensaxe e que se 

poida volver escoitar o 

dito. 

 B1.5. Comprender o 

sentido xeral e a 

información específica 

de conversas claras e 

pausadas que teñen 

lugar na súa presenza, 

nas que se describan, 

exemplo, en hoteis, tendas, 

albergues, restaurantes, e 

centros de lecer, de estudos 

ou de traballo). 

 CCEC 

 PLEB1.4. Identifica o sentido 

xeral e os puntos principais 

dunha conversa formal ou 

informal entre dúas ou máis 

persoas interlocutoras que 

ten lugar na súa presenza, 

cando o tema lle resulte 

coñecido e o discurso está 

articulado con claridade, a 

velocidade media e nunha 

variedade estándar da 

lingua.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.5. Comprende, nunha 

conversa informal na que 

participa, descricións, 

narracións, puntos de vista 

e opinións sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu 

interese, cando se lle fala 

con claridade, amodo e 

directamente, e se a persoa 

interlocutora está disposta a 

repetir ou reformular o dito. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.6. Comprende, nunha 

conversa formal ou 

entrevista (por exemplo, en 

centros de estudos ou de 

traballo) na que participa, o 

que se lle pregunta sobre 

asuntos persoais, 

educativos, ocupacionais ou 

do seu interese, así como 

comentarios sinxelos e 

predicibles relacionados con 

estes, sempre que poida 

pedir que se lle repita, 

aclare ou elabore algo do 

que se lle dixo.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.7. Identifica a 

información esencial de 

 CCL 

 CAA 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

narren ou se dean 

opinións sobre temas 

habituais para a súa 

idade e o seu nivel 

escolar, sempre que 

poida pedir 

información. 

 B1.6. Comprender 

preguntas, solicitude 

de informacións e 

cambios moi 

evidentes de tema en 

situacións 

comunicativas cara a 

cara en que se lle 

pregunte sobre 

asuntos básicos e 

coñecidos persoais, 

educativos, 

ocupacionais ou do 

seu interese, sempre 

que poida pedir que 

se lle repita, aclare ou 

elabore algo do que se 

lle dixo. 

 B1.7. Comprender o 

sentido xeral e a 

información específica 

sinxela de programas 

de televisión, tales 

como boletíns 

meteorolóxicos ou 

informativos, cando os 

comentarios conten 

cun apoio de imaxes 

moi redundantes.  

programas de televisión 

sobre asuntos cotiáns ou do 

seu interese articulados 

amodo e con claridade (por 

exemplo, noticias, 

documentais ou 

entrevistas), cando as 

imaxes axudan á 

comprensión. 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

 a 

 c 

 d 

 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, aplicando o rexistro e a 

estrutura de discurso 

 B2.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

máis adecuadas para 

producir textos orais 

monolóxicos ou 

dialóxicos breves e de 

estrutura simple e 

clara, utilizando, entre 

outros, 

procedementos como 

 PLEB2.1. Nas actividades de 

aula, a maioría das veces 

interactúa ou intervén na 

lingua estranxeira 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 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

adecuados a cada caso, e 

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.  

– Reaxuste da tarefa 

(emprender unha versión 

máis modesta dela) ou da 

mensaxe (facer concesións no 

que realmente lle gustaría 

expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

lingüísticos dispoñibles.  

– Apoio e aproveitamento 

máximo dos coñecementos 

previos. 

– Compensación das carencias 

lingüísticas mediante 

procedementos lingüísticos e 

paralingüísticos.  

– Ling

üísticos: 

– Modificación de palabras 

de significado parecido.  

– Definición ou paráfrase 

dun termo ou expresión. 

– Petición de axuda ou 

clarificación. 

a adaptación da 

mensaxe a patróns da 

primeira lingua ou 

outras, ou o uso de 

elementos léxicos 

aproximados, se non 

se dispón doutros 

máis precisos.  

 B2. 2. Manexar frases 

curtas, grupos de 

palabras e fórmulas 

para desenvolverse de 

xeito suficiente e 

comprensible en 

breves intercambios 

en situacións habituais 

e cotiás, 

interrompendo en 

ocasións o discurso 

para procurar 

expresións, articular 

palabras menos 

frecuentes e reparar a 

comunicación en 

situacións menos 

comúns.  

 B2.3. 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 da persoa 

interlocutora. 

 B2.4. Participar en 

conversas nas que se 

establece contacto 

social, intercámbiase 

información sobre 

temas sinxelos e 

habituais, onde se fan 

ofrecementos ou 

seus compañeiros e das 

súas compañeiras.  

 PLEB2.2. Interactúa para 

obter ou ofrecer bens e 

servizos relativos a 

necesidades inmediatas e 

cotiás, sempre que se fale 

amodo e con estruturas moi 

sinxelas e habituais, e 

reacciona adecuadamente 

sempre que poida solicitar, 

mediante preguntas sinxelas 

e directas, a colaboración da 

persoa interlocutora para 

entender e facerse 

entender. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

 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 de 

temas do seu interese ou 

relacionados cos seus 

estudos ou a súa ocupación, 

e responde a preguntas 

breves e sinxelas de oíntes 

sobre o contido destas. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 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).  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB2.5. Participa en 

conversas informais cara a 

cara ou por teléfono, ou por 

outros medios técnicos, nas 

que establece contacto 

social, intercambia 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

-Paralingüísticos: 

– Sinalación de obxectos, 

uso de deícticos ou 

realización de accións 

que aclaran o significado.  

– Usar elementos 

cuasiléxicos (hum, 

puah,etc.) de valor 

comunicativo. 

– Usar os 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 básicos segundo o tipo 

de situación de comunicación 

propia da súa idade e do seu nivel 

escolar. 

 B2.3. Uso da quenda de palabra 

con indicadores básicos e máis 

habituais de que se quere falar, e 

de recoñecemento do desexo de 

falar das demais persoas.  

 B2.4. Actitude de respecto cara a 

si mesmo/a e cara ás demais 

persoas para comprender e 

facerse comprender. 

suxestións, se dan 

instrucións, e se 

expresan sentimentos, 

opinións, acordo e 

desacordo, sempre 

que de cando en vez 

lle repitan ou lle 

volvan a formular o 

que din. 

 B2.5. Participar en 

conversas básicas 

sobre temas 

predicibles e con 

propósitos 

comunicativos propios 

da súa idade (invitar, 

ofrecer axuda, propor, 

reaccionar perante 

invitacións e 

propostas), e expresar 

sentimentos e 

opinións de forma 

básica.  

 B2.6. Participar de 

forma sinxela nunha 

entrevista persoal na 

que dá información, 

reacciona ante 

comentarios ou 

expresa ideas sobre 

cuestións habituais, 

sempre que poida 

pedir de cando en vez 

que lle aclaren ou 

repitan o dito. 

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. 

 PLEB2.6. Toma parte nunha 

conversa formal, nunha 

reunión ou nunha entrevista 

de carácter educativo ou 

ocupacional (por exemplo, 

para realizar un curso de 

verán ou integrarse nun 

grupo de voluntariado), 

intercambiando información 

suficiente, expresando as 

súas ideas sobre temas 

habituais, dando a súa 

opinión sobre problemas 

prácticos cando se lle 

pregunta directamente, e 

reaccionando de forma 

sinxela ante comentarios, 

sempre que poida pedir que 

se lle repitan os puntos 

clave se o necesita. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

 a 

 c 

 d 

 e 

 i 

 

 B3.1. Estratexias de comprensión:  

– Mobilización de información 

previa sobre o tipo de tarefa e 

tema.  

– Identificación do tipo de lectura 

demandado pola tarefa (en 

superficie ou oceánica, 

selectiva, intensiva ou 

extensiva) 

– Identificación do tipo textual 

 B3.1. Coñecer e saber 

aplicar 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 

 PLEB3.1. Identifica, con 

axuda da imaxe, instrucións 

de funcionamento e 

manexo de aparellos 

electrónicos ou de 

máquinas, así como 

instrucións para a 

realización de actividades e 

normas de seguridade (por 

exemplo, nun centro 

docente, un lugar público 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

(narrativo, descritivo, 

argumentativo e 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 

hipóteses sobre significados a 

partir da comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos e paratextuais.  

– Reformulación de hipóteses a 

partir da comprensión de novos 

elementos.  

 B3.2. Uso de técnicas como 

subliñar ou tomar notas para 

lograr unha mellor comprensión 

do contido e da estrutura do 

texto. 

significados polo 

contexto, por 

comparación de 

palabras ou frases 

similares nas linguas 

que xa coñece, 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, en 

notas persoais e 

anuncios públicos, 

mensaxes breves que 

conteñan información, 

instrucións e 

indicacións básicas 

relacionadas con 

actividades e 

situacións da vida 

cotiá. 

 B3.3. Identificar a 

información esencial, 

os puntos máis 

relevantes e detalles 

importantes en textos, 

tanto en formato 

impreso como en 

soporte dixital, breves 

e ben estruturados, 

escritos nun rexistro 

formal, informal ou 

neutro, que traten de 

asuntos cotiáns, de 

temas de interese ou 

salientables para os 

propios estudos e as 

ocupacións, e que 

conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico 

básico de uso común e 

habitual. 

 B3.4. Comprender 

correspondencia 

ou unha zona de lecer). 

 PLEB3.2. Entende os puntos 

principais de anuncios e 

material publicitario de 

revistas ou de internet 

formulados de xeito simple 

e claro, e relacionados con 

asuntos do seu interese, nos 

ámbitos persoal, educativo 

e ocupacional.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB3.3. Capta as ideas 

principais de textos 

xornalísticos breves en 

calquera soporte, se os 

números, os nomes, as 

ilustracións e os títulos 

portan gran parte da 

mensaxe.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB3.4. Entende 

información específica 

esencial en páxinas web e 

outros materiais de 

referencia, ou consulta 

claramente estruturados 

sobre temas relativos a 

materias educativas, 

asuntos ocupacionais ou do 

seu interese (por exemplo, 

sobre un tema curricular, un 

programa informático, unha 

cidade, un deporte ou o 

ambiente), sempre que 

poida reler as seccións 

difíciles. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB3.5. Comprende 

correspondencia persoal en 

calquera formato na que se 

fala de si mesmo/a, se 

describen persoas, obxectos 

e lugares, se narran 

acontecementos pasados, 

presentes e futuros, reais 

ou imaxinarios, e se 

expresan sentimentos, 

desexos e opinións sobre 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

persoal breve e 

sinxela na que se 

describen persoas, 

obxectos e lugares, se 

narran 

acontecementos 

sinxelos e se expresan 

sentimentos, desexos 

e opinións sobre 

temas xerais, 

coñecidos ou do seu 

interese.  

 B3.5. Comprender 

correspondencia 

formal breve sobre 

cuestións prácticas 

relativas aos seus 

intereses nos ámbitos 

propios da súa idade e 

do seu nivel escolar. 

 B3.6. Ler con certa 

autonomía textos 

adaptados de certa 

lonxitude adecuados á 

idade, aos intereses e 

ao nivel escolar, 

seguindo a liña 

argumental, o carácter 

básico dos personaxes 

e as súas relacións. 

temas xerais, coñecidos ou 

do seu interese.  

 PLEB3.6. Entende o esencial 

de correspondencia formal 

na que se informa sobre 

asuntos do seu interese no 

contexto persoal, educativo 

ou ocupacional (por 

exemplo, sobre un curso de 

idiomas ou unha compra 

por internet).  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB3.7. Comprende o 

esencial (por exemplo, en 

lecturas para a mocidade) 

de historias de ficción 

breves e ben estruturadas, e 

faise unha idea do carácter 

dos personaxes, das súas 

relacións e do argumento. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 Bloque 4. Produción de textos orais: 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, 

obtención de axuda, etc.). 

– Execución: 

 B4.1. Escribir en papel 

ou en soporte 

electrónico textos 

breves, sinxelos e de 

estrutura clara sobre 

temas cotiáns ou de 

interese persoal, nun 

rexistro formal, 

neutro ou informal, 

utilizando 

adecuadamente os 

recursos básicos de 

cohesión, as 

convencións 

ortográficas básicas e 

 PLEB4.1. Escribe 

correspondencia formal 

básica e breve, dirixida a 

institucións públicas ou 

privadas ou entidades 

comerciais, solicitando ou 

dando a información 

requirida de xeito sinxelo e 

observando as convencións 

formais e normas de 

cortesía básicas deste tipo 

de textos. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB4.2. Escribe informes 

moi breves en formato 

convencional con 

 CCL 

 CAA 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

– 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 

dispoñibles. 

– Apoio e aproveitamento 

máximo dos coñecementos 

previos (utilizar linguaxe 

"prefabricada", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de problemas, 

erros e repeticións.  

– 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, cohesión e 

adecuación, propios do seu nivel 

escolar. 

os signos de 

puntuación máis 

comúns, cun control 

razoable de 

expresións e 

estruturas sinxelas e 

un léxico de uso 

frecuente.  

 B4.2. Coñecer e 

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). 

 B4.3. Empregar para 

comunicarse 

mecanismos sinxelos 

de cohesión textual 

axustados ao contexto 

e á intención 

comunicativa 

(repetición léxica, 

elipse, deíxe persoal, 

espacial e temporal, 

xustaposición, e 

conectores e 

marcadores 

discursivos 

frecuentes). 

 B4.4. Escribir, en 

soporte impreso ou 

nas redes sociais, 

textos sinxelos e 

breves (notas, cartas 

persoais, postais, 

felicitacións, etc.), que 

conteñan información 

persoal ou relativa á 

vida cotiá, de primeira 

necesidade ou do seu 

interese, a partir de 

modelos previos, 

usando as fórmulas 

información sinxela e 

relevante sobre feitos 

habituais e os motivos de 

certas accións, nos ámbitos 

educativo e ocupacional, 

describindo de xeito sinxelo 

situacións, persoas, 

obxectos e lugares, e 

sinalando os principais 

acontecementos de forma 

esquemática.  

 CSC 

 CCEC 

 PLEB4.3. Completa un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal e 

relativa á súa formación, á 

súa ocupación, aos seus 

intereses ou ás súas 

afeccións (por exemplo, 

para subscribirse a unha 

publicación dixital, 

matricularse nun taller, ou 

asociarse a un club 

deportivo).  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB4.4. Escribe notas e 

mensaxes (mensaxes 

instantáneas, chats, etc.) 

onde se fan breves 

comentarios ou se dan 

instrucións e indicacións 

relacionadas con 

actividades e situacións da 

vida cotiá e do seu interese.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB4.5. Escribe notas, 

anuncios e mensaxes breves 

nas redes sociais 

relacionados con 

actividades e situacións da 

vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de 

actualidade, respectando as 

convencións e as normas de 

cortesía.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB4.6. Escribe 

correspondencia persoal na 

que se establece e mantén 

 CCL 

 CAA 

 CSC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

básicas de saúdo e 

despedida propias do 

soporte utilizado, 

adaptando a 

presentación ao tipo 

de texto e usando 

frases e oracións ben 

estruturadas e cunha 

orde lóxica. 

 B4.5. Presentar os 

textos escritos de 

xeito coidado (con 

atención a marxes, 

riscaduras, liñas 

dereitas, letra clara, 

letras maiúsculas e 

minúsculas cando 

corresponda, 

separación de 

palabras ao final de 

liña, etc.), en soporte 

impreso e dixital, 

adecuados ao 

propósito 

comunicativo e 

valorando a 

importancia da 

presentación nas 

comunicacións 

escritas. 

o contacto social (por 

exemplo, con amigos/as 

noutros países), se 

intercambia información, se 

describen en termos 

sinxelos sucesos 

importantes e experiencias 

persoais (por exemplo, a 

participación nunha 

competición), se dan 

instrucións, 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. 

 CCEC 

 PLEB4.7. Fai unha 

presentación coidada dos 

textos escritos, en soporte 

impreso e dixital, utilizando 

correctamente as 

convencións ortográficas e 

os signos de puntuación. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  

 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 

 B5.1. Pronunciar e 

entoar de xeito claro e 

intelixible, aínda que 

resulte evidente o 

acento estranxeiro ou 

se cometan erros de 

pronunciación, 

sempre que non 

interrompan a 

comunicación, polos 

que as persoas 

interlocutoras teñan 

que solicitar 

repeticións de cando 

en vez. 

 PLEB5.1. Desenvólvese na 

maioría das actividades de 

aula facendo un esforzo por 

utilizar a lingua estranxeira, 

cunha pronunciación clara, 

aceptable e comprensible 

dos esquemas fónicos e 

fonolóxicos básicos, aínda 

que teña que repetir 

algunha vez por solicitude 

das persoas interlocutoras, 

e pide axuda e aclaracións 

aos compañeiros e ás 

compañeiras cando non 

progresa a comunicación.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

ortografía da oración: coma, 

punto e coma, puntos 

suspensivos, parénteses e 

comiñas. 

 B5.3. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

– Recoñecemento e uso de 

convencións sociais e normas de 

cortesía dos rexistros máis 

habituais, e da linguaxe non 

verbal habitual propia da cultura 

estranxeira. 

– Achegamento a aspectos 

culturais visibles próximos ao 

seus intereses (música, traballo, 

lecer, deportes, produción 

escrita, lugares, poboación, 

etc.), e a costumes, valores e 

actitudes máis evidentes 

relacionados con aspectos e 

contextos 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 

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, aos 

países e ás comunidades 

lingüísticas que falan outra 

lingua e teñen unha cultura 

diferente á propia. 

 B5.4. Plurilingüismo: 

– Recoñecemento da realidade 

multilingüe do propio contorno. 

– Recurso aos coñecementos 

sintáctico-discursivos da propia 

lingua para mellorar a 

aprendizaxe da lingua 

estranxeira e lograr unha 

competencia comunicativa 

 B5.2. 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. 

 B5.3. Producir textos 

escritos sen faltas de 

ortografía 

significativas en 

palabras e expresións 

habituais propias do 

nivel. 

 B5.4. Coñecer e 

utilizar, para a 

comprensión e a 

produción do texto 

oral monolóxico ou 

dialóxico e escrito, os 

aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá 

(hábitos de estudo e 

de traballo, 

actividades de lecer, 

etc.), estruturas 

sociais, condicións de 

vida (contorno e 

estrutura social), 

relacións interpersoais 

(entre homes e 

mulleres, no traballo, 

no centro docente e 

nas institucións), 

comportamento 

(xestos, expresións 

faciais, uso da voz e 

contacto visual) e 

convencións sociais 

 PLEB5.2. Aplica 

adecuadamente os signos 

de puntuación elementais e 

as regras ortográficas 

básicas, na redacción de 

traballos e outros textos, 

para facerse comprensible 

case sempre. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.3. Utiliza as 

convencións máis habituais 

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, facer preguntas 

por preferencias, expresar 

opinións, etc.) en rexistro 

estándar. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.4. Na propia lingua, 

identifica aspectos 

socioculturais básicos e 

visibles dos países onde se 

fala a lingua estranxeira, 

analizándoos 

comparativamente coas 

diversas culturas do resto 

do alumnado, de ser o caso, 

evitando estereotipos e 

valoracións etnocéntricas. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.5. Identifica e utiliza 

os expoñentes máis comúns 

propios do seu nivel para 

realizar as funcións 

comunicativas, así como os 

patróns discursivos de uso 

máis frecuente para o 

propósito comunicativo.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.6. Domina as 

estruturas morfosintácticas 

e discursivas máis habituais 

para comprender e expresar 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

integrada. 

– Participación en proxectos nos 

que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 

transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valorando 

positivamente as competencias 

que posúe como persoa 

plurilingüe. 

 B5.5. Funcións comunicativas: 

– Iniciación e mantemento de 

relacións persoais e sociais. 

– 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 e escrito de uso 

común (recepción) relativo a 

identificación persoal; vivenda, 

fogar e contexto; actividades da 

(costumes e 

tradicións), actuando 

coa debida 

propiedade e 

respectando as 

normas de cortesía 

máis importantes nos 

contextos respectivos 

 B5.5. Na propia lingua, 

identificar diferenzas 

e semellanzas nos 

aspectos culturais 

visibles dos países 

onde se fala a lingua 

estranxeira e da 

propia cultura, coas 

diversas culturas do 

resto do alumnado, de 

ser o caso, amosando 

curiosidade e respecto 

perante as diferenzas. 

 B5.6. Distinguir, e 

aplicar á comprensión 

e á produción do 

texto, a función ou as 

funcións 

comunicativas máis 

relevantes do texto e 

un repertorio dos seus 

expoñentes máis 

comúns e de uso máis 

frecuente na 

comunicación oral e 

escrita, así como os 

seus significados 

asociados (por 

exemplo, estrutura 

interrogativa para 

facer unha suxestión), 

e patróns discursivos 

de uso frecuente 

relativos á 

organización textual 

(introdución do tema, 

desenvolvemento e 

cambio temático, e 

pechamento textual).  

 B5.7. Utilizar as 

en rexistros estándar 

intencións e significados 

mediante as funcións 

comunicativas propias do 

seu nivel, e reflexiona sobre 

a utilidade do coñecemento 

adquirido noutras linguas 

para comprender e elaborar 

textos na lingua meta. 

 PLEB5.7. Utiliza un 

vocabulario oral e escrito 

básico e suficiente para 

comprender e elaborar 

textos sinxelos en rexistro 

estándar propios do seu 

nivel educativo, e 

comprende e utiliza 

estratexias de comunicación 

e de redundancia do 

significado (imaxes e 

elementos paralingüísticos, 

cuasilingüísticos e 

paratextuais). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.8. Explica o sentido 

dun texto, resumíndoo ou 

reformulándoo, na propia 

lingua, para un interlocutor 

próximo real ou simulado 

que descoñece a lingua 

estranxeira, coa finalidade 

de facer o texto 

comprensible e garantir a 

relación fluída entre 

falantes e culturas, 

amosando respecto perante 

as diferenzas. 

 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, evita 

estereotipos lingüísticos ou 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

vida diaria; familia e amizades; 

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.  

– Expresións fixas, enunciados 

fraseolóxicos, saúdos, 

despedidas, preguntas por 

preferencias e expresión de 

opinións 

– Léxico sobre temas relacionados 

con contidos sinxelos doutras 

áreas do currículo. 

 B5.7. Rutinas ou modelos de 

interacción básicos e habituais 

segundo o tipo de situación de 

comunicación, propia da súa idade 

e do seu nivel, ou modelos de 

interacción básicos e habituais 

segundo o tipo de situación de 

comunicación, propia da súa idade 

e nivel. 

 B5.8. Estruturas sintáctico-

discursivas propias de cada 

idioma. 

experiencias 

lingüísticas e os 

coñecementos 

adquiridos en todas as 

linguas que coñece, 

para establecer 

similitudes e 

diferenzas coa nova 

lingua e desenvolver 

unha competencia 

comunicativa 

plurilingüe, e apreciar 

a riqueza persoal e 

social que 

proporciona ser unha 

persoa plurilingüe. 

 B5.8. Recoñecer e 

utilizar 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; inferir do 

contexto e do cotexto, 

con apoio visual, os 

significados de 

palabras e expresións 

de uso menos 

frecuente ou máis 

específico, e 

comunicar 

información, opinións 

e puntos de vista 

breves, simples e 

directos en situacións 

habituais e cotiás, 

aínda que en 

situacións menos 

correntes haxa que 

adaptar a mensaxe.  

 B5.9. Reformular o 

sentido dun texto, 

resumíndoo ou 

reformulándoo na 

propia lingua, 

explicándoo a un 

culturais, e valora as 

competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 



 47 

 Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

interlocutor próximo 

que descoñece a 

lingua estranxeira, coa 

finalidade de facer o 

texto comprensible e 

garantir a relación 

fluída entre falantes e 

culturas. 

 B5.10. 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. 

 

4.5.4. 4º ESO 

 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

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, 

 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.  

 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 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

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 paralingüísticos. 

– Reformulación de hipóteses a 

partir da comprensión de novos 

elementos. 

 B1.2. Identificar o 

sentido xeral, a 

información esencial, os 

puntos principais e os 

detalles máis relevantes 

en textos orais breves 

ou de lonxitude media, 

claramente 

estruturados, e 

transmitidos de viva voz 

ou por medios técnicos 

e articulados a unha 

velocidade media, nun 

rexistro formal, informal 

ou neutro, e que traten 

de aspectos concretos 

ou abstractos de temas 

xerais, sobre asuntos 

cotiáns en situacións 

correntes ou menos 

habituais, ou sobre os 

propios intereses nos 

ámbitos persoal, 

público, educativo e 

ocupacional ou laboral, 

sempre que exista apoio 

visual e as condicións 

acústicas non 

distorsionen a mensaxe, 

e que se poida volver 

escoitar o dito. 

 B1.3. Comprender os 

detalles de información 

relativa a datos 

persoais, horarios, 

prezos e números, así 

como comprender 

preguntas e 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 

o contido, baseándose na 

entoación e na velocidade 

da fala), deducindo 

intencións a partir do 

volume da voz do falante, 

facendo anticipacións do 

que segue (palabra, frase, 

resposta, etc.), e intuíndo o 

que non se comprende e o 

que non se coñece mediante 

os propios coñecementos e 

as propias experiencias. 

 PLEB1.2. Distingue, con 

apoio visual ou escrito, as 

ideas principais e 

información relevante en 

presentacións ou charlas 

ben estruturadas e de 

exposición clara sobre temas 

coñecidos ou do seu 

interese relacionados co 

ámbito educativo ou 

ocupacional (por exemplo, 

sobre un tema educativo ou 

de divulgación científica, ou 

unha charla sobre a 

formación profesional 

noutros países). 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

 PLEB1.3. Identifica a idea 

principal e aspectos 

significativos de noticias de 

televisión claramente 

articuladas cando hai apoio 

visual que complementa o 

discurso, así como o esencial 

de anuncios publicitarios, 

series e películas ben 

estruturados e articulados 

con claridade, nunha 

variedade estándar da 

lingua, e cando as imaxes 

facilitan a comprensión. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 

 PLEB1.4. Capta os puntos 

principais e os detalles 

salientables de mensaxes 

 CCL 

 CSC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

que soliciten ou dean 

información de carácter 

básico e sinxelo, 

identificando funcións 

de comunicación 

variadas e captando 

tanto as liñas xerais 

como os aspectos 

secundarios de 

relevancia, sempre que 

se fale lentamente e 

nunha linguaxe estándar 

e poida pedir 

confirmación do 

entendido. 

 B1.5. Comprender as 

ideas principais e outros 

aspectos relevantes 

para o propósito 

comunicativo de textos 

orais de carácter 

informal que relaten 

experiencias persoais 

(viaxes, estudos, 

experiencias laborais, 

relacións persoais, etc.), 

e expresen opinións ou 

puntos de vista, cunha 

fala lenta e nunha 

linguaxe estándar, 

identificando aspectos 

como a secuencia 

temporal das 

experiencias (por 

exemplo, dunha 

película), e os 

sentimentos que 

suscitan. 

gravadas ou de viva voz, 

claramente articuladas, que 

conteñan instrucións, 

indicacións ou outra 

información, mesmo de tipo 

técnico (por exemplo, en 

contestadores automáticos, 

ou sobre como realizar un 

experimento na clase, ou 

como utilizar unha máquina 

ou un dispositivo no ámbito 

ocupacional). 

 PLEB1.5. Identifica as ideas 

principais e detalles 

relevantes dunha conversa 

formal ou informal de certa 

duración entre dous ou máis 

interlocutores que ten lugar 

na súa presenza e na que se 

tratan temas coñecidos ou 

de carácter xeral ou cotián, 

cando o discurso está 

articulado con claridade e 

nunha variedade estándar 

da lingua. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.6. Entende o que se 

lle di en transaccións e 

xestións cotiás e 

estruturadas (por exemplo, 

en bancos, tendas, hoteis, 

restaurantes, transportes, 

centros docente e lugares de 

traballo) ou menos habituais 

(por exemplo, nunha 

farmacia, un hospital, nunha 

comisaría ou nun organismo 

público), se pode pedir 

confirmación dalgúns 

detalles. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

 PLEB1.7. Comprende, nunha 

conversa formal, ou 

entrevista na que participa 

(por exemplo, en centros de 

estudos ou de traballo), 

información relevante e 

detalles sobre asuntos 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

prácticos relativos a 

actividades educativas ou 

ocupacionais de carácter 

habitual e predicible, 

sempre que poida pedir que 

se lle repita, ou que se 

reformule, aclare ou 

elabore, algo do que se lle 

dixo. 

 PLEB1.8. Comprende, nunha 

conversa informal na que 

participa, explicacións ou 

xustificacións de puntos de 

vista e opinións sobre 

diversos asuntos de interese 

persoal, cotiáns ou menos 

habituais, así como a 

formulación de hipóteses, a 

expresión de sentimentos e 

a descrición de aspectos 

abstractos de temas (por 

exemplo, a música, o cine, a 

literatura ou os temas de 

actualidade). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

 Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción  

 a 

 c 

 d 

 i 

 

 B2.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Identificación do contexto, o 

destinatario e a finalidade da 

produción ou da interacción. 

– Concepción 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, 

escollendo os expoñentes 

lingüísticos necesarios para 

lograr a intención 

comunicativa. 

– Activación dos coñecementos 

previos sobre modelos e 

 B2.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

máis adecuadas para 

producir textos orais 

monolóxicos ou 

dialóxicos breves ou de 

lonxitude media, e de 

estrutura simple e clara, 

explotando os recursos 

dos que se dispón e 

limitando a expresión a 

estes; recorrendo, entre 

outros, a 

procedementos como a 

definición simple de 

elementos para os que 

non se teñen as palabras 

precisas, ou comezando 

de novo cunha nova 

estratexia cando falla a 

 PLEB2.1. Utiliza recursos 

lingüísticos para entender e 

facerse entender, como a 

utilización de expresións 

memorizadas ou fixas (para 

pedir que lle falen máis a 

modo, que lle repitan ou 

que lle aclaren) e o uso de 

exemplos e definicións, ou 

de aspectos paralingüísticos 

como os acenos, a 

entoación, etc. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB2.2. Nas actividades de 

aula, a maioría das veces 

interactúa ou intervén na 

lingua estranxeira de xeito 

claro e comprensible, e 

persevera no seu uso cunha 

actitude positiva, aínda que 

cometa erros e teña que 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

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.  

– Compensación das carencias 

lingüísticas mediante 

procedementos lingüísticos e 

paralingüísticos. 

– Lingüí

sticos: 

– Modificación de palabras 

de significado parecido. 

– Definición ou 

reformulación dun termo 

ou expresión. 

– Petición de axuda. 

– Parali

ngüísticos: 

– Sinalación de obxectos, 

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 

pedir axuda ou aclaracións, 

manifestando interese e 

respecto polas achegas dos 

seus compañeiros e das súas 

compañeiras. 

 PLEB2.3. Fai presentacións 

breves, ben estruturadas, 

ensaiadas previamente e 

con apoio visual (por 

exemplo, PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de 

temas educativos ou 

ocupacionais do seu 

interese, organizando a 

información básica de 

maneira coherente, 

explicando as ideas 

principais brevemente e con 

claridade, e respondendo a 

preguntas sinxelas de oíntes 

articuladas de maneira clara 

e a velocidade media. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 

 PLEB2.4. Desenvólvese 

adecuadamente en 

situacións cotiás e menos 

habituais que poden xurdir 

durante unha viaxe ou 

estadía noutros países por 

motivos persoais, educativos 

ou ocupacionais (transporte, 

aloxamento, comidas, 

compras, estudos, traballo, 

relacións coas autoridades, 

saúde e lecer), e sabe 

solicitar atención, 

información, axuda ou 

explicacións, e facer unha 

reclamación ou unha xestión 

formal de maneira sinxela 

pero correcta e adecuada ao 

contexto. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

 PLEB2.5. Participa 

adecuadamente en 

conversas informais cara a 

cara ou por teléfono, ou por 

 CCL 

 CAA 

 CSC 
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(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

usode 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.). 

– Uso de sons 

cuasilingüísticos e 

calidades prosódicas 

convencionais. 

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 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.  

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. 

 CCEC 

 

 PLEB2.6. Toma parte en 

conversas formais, 

entrevistas e reunións de 

carácter educativo ou 

ocupacional, sobre temas 

habituais nestes contextos, 

intercambiando información 

pertinente sobre feitos 

concretos, pedindo e dando 

instrucións ou solucións a 

problemas prácticos, 

expondo os seus puntos de 

vista de maneira sinxela e 

con claridade, e razoando e 

explicando brevemente e de 

maneira coherente as súas 

accións, as súas opinións e 

os seus plans. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

 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 

 B3.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

máis adecuadas para a 

comprensión do sentido 

xeral, a información 

esencial, os puntos e as 

 PLEB3.1. Nas actividades de 

lectura da aula, explica 

como sabe inferir 

significados a partir do seu 

coñecemento do mundo, do 

coñecemento doutros 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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(Grao mínimo de consecución: 
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Competencias 

clave 

 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 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. 

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; 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 

idiomas, do contexto 

lingüístico, dos apoios 

visuais (imaxes, tipografía, 

deseño, etc.), así como das 

características do medio en 

que aparece impresa a 

información (carteis, 

folletos, revistas, xornais, 

páxinas web, etc.). 

 

 PLEB3.2. Procura e entende 

información específica de 

carácter concreto en páxinas 

web e outros materiais de 

referencia ou consulta 

claramente estruturados 

(por exemplo, enciclopedias, 

dicionarios, monografías, 

presentacións) sobre temas 

relativos a materias 

educativas ou asuntos 

ocupacionais relacionados 

coa súa especialidade ou cos 

seus intereses, e analiza a 

información tendo en conta 

varios criterios (autoría, 

fiabilidade da páxina que o 

publica, datas, etc.) que 

axuden a avaliar a 

credibilidade do material.  

 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). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 

 PLEB3.4. Localiza con 

facilidade información 

específica de carácter 

concreto en textos 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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Competencias 

clave 

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, 

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. 

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. 

 CD 

 

 PLEB3.5. Comprende 

correspondencia persoal, en 

calquera soporte incluíndo 

foros en liña ou blogs, na 

que se describen con certo 

detalle feitos e experiencias, 

impresións e sentimentos, 

onde se narran feitos e 

experiencias, reais ou 

imaxinarios, e se 

intercambian información, 

ideas e opinións sobre 

aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas 

xerais, coñecidos ou do seu 

interese. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 

 PLEB3.6. Entende o 

suficiente de cartas, faxes ou 

correos electrónicos de 

carácter formal, oficial ou 

institucional, como para 

poder reaccionar en 

consecuencia (por exemplo, 

se se lle solicitan 

documentos para unha 

estadía de estudos no 

estranxeiro). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 

 PLEB3.7. Identifica 

información relevante en 

instrucións detalladas sobre 

o uso de aparellos, 

dispositivos ou programas 

informáticos, e sobre a 

realización de actividades e 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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Competencias 

clave 

normas de seguridade ou de 

convivencia (por exemplo, 

nun evento cultural, nunha 

residencia de estudantes ou 

nun contexto ocupacional). 

 PLEB3.8. Comprende os 

aspectos xerais e os detalles 

máis relevantes de textos de 

ficción e textos literarios 

contemporáneos breves, 

ben estruturados e nunha 

variante estándar da lingua, 

nos que o argumento é 

lineal e se pode seguir sen 

dificultade, e os personaxes 

e as súas relacións se 

describen de maneira clara e 

sinxela. 

 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. 

– Expresión da mensaxe con 

 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 

 PLEB4.1. Escribe, nun 

formato convencional, 

informes breves e sinxelos 

nos que dá información 

esencial sobre un tema 

educativo ou ocupacional, 

ou menos habitual (por 

exemplo, un accidente), 

describindo brevemente 

situacións, persoas, 

obxectos e lugares; 

narrando acontecementos 

nunha clara secuencia lineal, 

e explicando de maneira 

sinxela os motivos de certas 

accións. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 

 PLEB4.2. Escribe 

correspondencia formal 

básica, dirixida a institucións 

públicas ou privadas ou 

entidades comerciais, 

fundamentalmente 

destinada a pedir ou dar 

información, solicitar un 

servizo ou realizar unha 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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Competencias 

clave 

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.). 

persoal, ou asuntos 

cotiáns ou menos 

habituais, nun rexistro 

formal, neutro ou 

informal, utilizando 

adecuadamente os 

recursos de cohesión, as 

convencións 

ortográficas e os signos 

de puntuación máis 

comúns, e amosando un 

control razoable de 

expresións e estruturas, 

e un léxico de uso 

frecuente, de carácter 

tanto xeral como máis 

específico dentro da 

propia área de 

especialización ou de 

interese.  

 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, 

reclamación ou outra 

xestión sinxela, respectando 

as convencións formais e as 

normas de cortesía usuais 

neste tipo de textos. 

 PLEB4.3. Escribe notas, 

anuncios, mensaxes e 

comentarios breves, en 

calquera soporte, nos que 

solicita e se transmite 

información e opinións 

sinxelas e nos que resalta os 

aspectos que lle resultan 

importantes (por exemplo, 

nunha páxina web ou unha 

revista xuvenís, ou dirixidos 

a un profesor ou a unha 

profesora), respectando as 

convencións e as normas de 

cortesía. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB4.4. Escribe 

correspondencia persoal e 

participa en foros, blogs e 

chats nos que describe 

experiencias, impresións e 

sentimentos; narra de forma 

lineal e coherente feitos 

relacionados co seu ámbito 

de interese, actividades e 

experiencias pasadas (por 

exemplo, sobre unha viaxe, 

as súas mellores vacacións, 

un acontecemento 

importante, un libro ou 

unha película), ou feitos 

imaxinarios, e intercambia 

información e ideas sobre 

temas concretos, sinalando 

os aspectos que lle parecen 

importantes, e xustificando 

brevemente as súas 

opinións sobre eles. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB4.5. Completa un 

cuestionario detallado con 

información persoal, 

educativa ou laboral (por 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CD 
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50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

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. 

 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. 

exemplo, para facerse 

membro dunha asociación 

ou para solicitar unha bolsa). 

 

 PLEB4.6. Escribe o seu 

currículoen formato 

electrónico, seguindo, por 

exemplo, o modelo 

Europass. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB4.7. Toma notas, 

mensaxes e apuntamentos 

con información sinxela e 

relevante sobre asuntos 

habituais e aspectos 

concretos nos ámbitos 

persoal, educativo e 

ocupacional, dentro da súa 

especialidade ou área de 

interese. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 

 PLEB4.8. Fai unha 

presentación coidada dos 

textos escritos, en soporte 

impreso e dixital, utilizando 

correctamente as 

convencións ortográficas e 

os signos de puntuación. 

 CCL 

 CAA 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  

 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: coma, 

punto e coma, puntos 

 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 

 PLEB5.1. Exprésase cunha 

pronunciación clara, 

aceptable e comprensible, e 

utiliza adecuadamente os 

esquemas fonolóxicos 

básicos, aínda que teña que 

repetir algunha vez por 

solicitude das persoas 

interlocutoras. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.2. Produce textos 

escritos en diferentes 

soportes, sen erros 

ortográficos e de puntuación 

que impidan a comprensión, 

e utiliza o corrector 

informático para detectar e 

corrixir erros tipográficos e 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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Competencias 

clave 

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 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 varias linguas e 

relacionados cos elementos 

transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou 

de uso común e máis 

específico; e saber 

manexar os recursos 

básicos de 

procesamento de textos 

para corrixir os erros 

ortográficos dos textos 

que se producen en 

formato electrónico, e 

adaptarse ás 

convencións comúns de 

escritura de textos en 

internet (por exemplo, 

abreviacións ou outros 

en chats). 

 B5.3. Coñecer e utilizar 

para a comprensión e a 

produción do texto os 

aspectos socioculturais 

e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá 

(hábitos e actividades de 

estudo, traballo e lecer), 

condicións de vida 

(hábitat e estrutura 

socioeconómica), 

relacións interpersoais 

(xeracionais, entre 

homes e mulleres, no 

ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), 

comportamento 

(posturas, expresións 

faciais, uso da voz, 

contacto visual e 

proxémica) e 

convencións sociais 

(actitudes e valores), así 

como os aspectos 

culturais xerais que 

permitan comprender 

información e ideas 

presentes no texto (por 

exemplo, de carácter 

histórico ou literario). 

 B5.4. Valorar as linguas 

como medio para 

ortográficos. 

 PLEB5.3. Desenvólvese 

adecuadamente en 

situacións cotiás e menos 

habituais que poden xurdir 

durante unha viaxe ou 

estadía noutros países por 

motivos persoais, educativos 

ou ocupacionais (transporte, 

aloxamento, comidas, 

compras, estudos, traballo, 

relacións coas autoridades, 

saúde e lecer), e sabe 

solicitar atención, 

información, axuda ou 

explicacións, e facer unha 

reclamación ou unha xestión 

formal de xeito sinxelo, pero 

correcta e adecuada ao 

contexto. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB5.4. Recoñece os 

elementos culturais máis 

relevantes dos países onde 

se fala a lingua estranxeira, 

e establece relación entre 

aspectos da cultura propia e 

da cultura meta para 

cumprir, de ser o caso, o 

papel de intermediario 

lingüístico e cultural, 

abordando con eficacia a 

resolución de 

malentendidos 

interculturais, e valorando 

positivamente as 

competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.5. Comprende e 

utiliza con corrección 

suficiente e adecuación 

sociolingüística os recursos 

lingüísticos propios do seu 

nivel, e frases feitas e 

locucións idiomáticas 

sinxelas e habituais da 

comunidade lingüística 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

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; 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; 

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 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 

correspondente á lingua 

meta. 

 PLEB5.6. Comprende e 

utiliza un léxico 

relativamente rico e variado, 

o que implica, entre outros, 

o emprego de sinónimos de 

uso máis frecuente e de 

palabras de significación 

próxima para evitar a 

repetición léxica. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.7. Participa en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión 

de libros e películas, obras 

de teatro, etc.) nos que se 

utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 

transversais; evita 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valora as 

competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

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. 

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. 
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4.6. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DO PROCESO DE E-A 

 

En principio,os libros de texto escollidos ofertan unha duración de entre 90 e 110 horas de ensinanza, co 

que a duración, tendo en conta os 150 minutos (2,5 h) de clase semanais e a duración do curso, para cada 

unidade das nove que integran o programa, disponse dun promedio de 10 h, equivalentes a catro semanas. 

Planifícase impartir tres unidades por trimestre. Sen embargo, na realidade, as capacidades, intereses, 

necesidades e demás características de cada grupo, marcarán o ritmo de traballo.  

 

A secuenciación será a seguinte: 

4.6.1. 1º ESO 

1ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 1 

SETEMBRO - OUTUBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Comprensión oral da descrición de dous famosos. 

 Expresión escrita dos adxectivos incluídos nunha das descricións. 
Listening 

 Comprensión oral dunha conversa sobre as audicións para un programa de telerrealidade. 

 Resposta a varias preguntas sobre o contido da conversa. 

 English in Use: diferenza entre dúas preguntas similares, What does he look like? e What’s 
he like? 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.3 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral das descricións de persoas co emprego da gramática e o vocabulario que se 
viron. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar da descrición de persoas utilizando as 
expresións que se dan. 

 Guessing: uso de expresións lingüísticas para adiviñar ou supor información. 
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática que se viron na unidade, e postos en práctica a 
través da expresión oral. 

 Práctica oral para falar do aspecto das persoas co emprego da gramática e o vocabulario 
que se viron. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar do aspecto das persoas utilizando as expresións 
aprendidas. 

 Remembering: uso de expresións lingüísticas para expresar incerteza sobre algo que non se 
lembra. 

Speaking 

 Práctica oral para describir persoas. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar do aspecto das persoas empregando as 
expresións dadas. 

 Did You Know?: datos curiosos sobre os programas de telerrealidade. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Familiarizarse co tema das descricións de persoas a través da información que se dá nunha 
páxina web. 

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

 Comprensión da información clave do texto. 

 Did You Know?: datos curiosos sobre os debuxos animados polo ordenador. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Word Power: formación de palabras a través de distintos sufixos para expresar 
nacionalidades. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1 

Writing 

 Getting ready to write: análise da estrutura dos contidos dun texto descritivo dunha persoa. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir a unha persoa: adxectivos, 
posesivos e o xenitivo saxón. 

 Preparación antes de escribir un texto descritivo practicando a estrutura e a linguaxe típicas 
mediante a realización de varios exercicios.Writing Task: produción dun texto descritivo 
seguindo os pasos facilitados no apartado Getting ready to write e coa axuda do cadro 

1,2,3,4,5,6,7 
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English in Use. 

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

 Adxectivos para describir ás persoas. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos. 

 Parellas de adxectivos antónimos. 

 Repaso das partes do corpo para describir ás persoas. 
Vocabulary 

 Adxectivos para describir a personalidade. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos de personalidade. 

 Lectura dun texto para practicar o vocabulario visto. 

 Parellas de adxectivos antónimos. 

 Word Power: breve explicación sobre a formación de nomes compostos. 
Grammar  

 Descrición de persoas e achega de datos utilizando o verbo to be. 

 Expresar posesión co uso do verbo have got. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas actividades. 
Grammar 

 Petición de información sobre as persoas e o seu aspecto utilizando os verbos to be e have 
got. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas actividades. 
Pronunciation 

 Pronuncia correcta das terminacións dos números rematados en -teen e os rematados en -
ty. 

 Uso correcto do acento nas palabras. 
Everyday English: Talking on the phone and Phone Messages 

 Recordo do vocabulario de expresións típicas das conversas telefónicas. 

 Práctica oral de conversas telefónicas empregando a linguaxe que se viu anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas telefónicas empregando as 
expresións dadas. 

 Escribir SMS. 

 English in Use: diferenza entre o inglés británico e o americano á hora de dicir o número “0” 
cando se dá un número de teléfono. 

Art: Draw it! 

 Comprensión dun texto escrito nunha páxina web na que se ensina a debuxar personaxes 
de debuxos. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderan os contidos. 

 Segunda lectura do texto co fin de poñer na práctica o proxecto que se propón. 
CLIL Technology: Making a video game 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre os pasos a seguir para realizar un videoxogo 
para contestar varias preguntas. 

1,2,3,4,5,6,7 

 

1ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 2 

NOVEMBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Comprensión oral duns plans sobre unha casa. 

 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados cos plans sobre unha casa. 
Listening 

 Comprensión oral dunha conversa sobre unhas compras feitas a través de Internet. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o contido da 
conversación. 

 English in Use: uso de How many …? y How much …? para preguntar sobre cantidades. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.3 

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

expresión oral. 

 Práctica oral das descricións dunha casa co emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para describir as respectivas casas empregando as 
expresións dadas. 

 English in Use: uso de expresións lingüísticas para describir casas. 
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral para describir unha habitación co emprego da gramática e o vocabulario 
vistos. 

Speaking  

1,2,3,4,5,6,7 
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 Interacción oral co compañeiro/a para describir unha habitación que hai nunha fotografía 
empregando as expresións aprendidas. 

 Saying where things are: uso das preposicións de lugar para expresar onde se atopan as 
cousas. 

 Interacción oral co compañeiro/a para que este sexa capaz de facer un debuxo a partir da 
descrición dun cuarto utilizando as expresións dadas. 

 Checking Yourself: preguntas frecuentes para asegurarse de que se está no certo. 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dunha crítica dun libro de misterio para realizar diferentes tipos de exercicios.  

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Word Power: consello para aprender palabras por campos semánticos. 
Extra reading 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre a vida na Idade Media.  

 TASK: buscar información sobre un castelo medieval e escribir un texto breve sobre o 
mesmo. 

 Lectura de varios acontecementos da Idade Media para relacionalos cos conceptos que se 
dan. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1 

Writing 

 Getting ready to write: análise da estrutura dos contidos dun texto descritivo dun cuarto. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir unha habitación: There is / There 
are, preposicións de lugar e adxectivos. 

 Preparación antes de escribir un texto descritivo practicando a estrutura e a linguaxe típicas 
mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun texto descritivo seguindo os pasos facilitados no apartado 
Getting ready to write e coa axuda do cadro English in Use. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado coas partes dunha casa e coa moblaxe. 

 Identificación de adxectivos descritivos de lugares. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes elementos dunha casa. 

 Word Power: breve explicación sobre a formación de nomes compostos. 
Vocabulary 

 Elementos dunha casa. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes elementos que poden atoparse nunha casa a 
través dun programa virtual para deseño de interiores. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
Grammar 

 Estrutura e usos de There is / There are. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas actividades. 
Grammar 
 Cuantificadores e determinantes para expresar cantidades. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas actividades. 
Pronunciation 

 Pronunciación correcta das contraccións dos verbos (ex. There’s, isn’t, aren’t). 

 Entoación correcta das oracións tendo en conta en que palabra recae o acento. 
Everyday English: Going Shopping e Online Shopping 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas nunha tenda entre cliente e 
vendedor/a. 

 Práctica oral de conversas relacionadas coas compras empregando a linguaxe vista 
anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas relacionadas con compras 
empregando as expresións dadas. 

 Escribir un correo electrónico a unha tenda online preguntando sobre un produto en 
concreto. 

 English in Use: diferenza entre How much …? y How much is it?, que se emprega para 
preguntar o prezo de algo. 

Culture: Portobello Market 

 Comprensión dun texto escrito sobre Portobello. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderan os contidos. 

1,2,3,4,5,6,7 

 

1ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 3 

DECEMBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 Listening 

 Comprensión oral da descrición dos hábitos dunha adolescente. 
1,2,3,4,5,6,7 
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 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados cos hábitos dunha adolescente. 
Listening 

 Comprensión oral de dúas mensaxes de diferentes adolescentes falando das súas rutinas 
para facer unha comparación das mesmas. 

 Realización de varios exercicios para comparar as rutinas dos dous adolescentes. 

B2.1 – B2.3 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral para falar de actividades da casa co emprego da gramática e o vocabulario 
vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar das actividades que un realiza no seu tempo de 
ocio empregando as expresións dadas. 

 English in Use: uso de expresións temporais para falar da frecuencia coa que algo acontece. 
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral para facer preguntas sobre diferentes temas co emprego da gramática e o 
vocabulario vistos. 

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

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

Speaking 
 Interacción oral co compañeiro/a para realizar unha enquisa empregando as expresións 

dadas. 

 Presentación oral na clase dos resultados das enquisas. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dos resultados dunha enquisa publicados nunha revista co fin de realizar diferentes 
tipos de exercicios.  

 Comprensión da información clave do texto. 

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre os escolares xaponeses. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
Extra reading: Breaks are good for you 

 Comprensión oral e escrita dun artigo sobre os beneficios dos descansos entre clases e os 
recreos nos centros educativos co fin de contestar preguntas. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre os hábitos deportivos nos adolescentes. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1 

Writing 

 Getting ready to write: análise da estrutura dos contidos dun correo electrónico para 
presentarse a si mesmo/a. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describirse a un/ha mesmo/a: to be e have 
got para dar información persoal, o Present Simple para falar dos hábitos diarios e 
actividades, e preposicións de tempo para contextualizar a información anterior. 

 Preparación antes de escribir un texto de presentación persoal practicando a estrutura e a 
linguaxe típicas mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun correo electrónico para presentarse a si mesmo/a seguindo os 
pasos facilitados no apartado Getting ready to write e coa axuda do cadro English in Use. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado coas actividades de lecer. 

 Identificación de actividades nun texto escrito. 

 Word Power: breve explicación sobre a polisemia dalgúns verbos dependendo do contexto. 
Vocabulary 

 Expresións relacionadas con hábitos e rutinas. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes hábitos. 

 Word Power: breve explicación sobre as expresións máis utilizadas para dar a hora. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
Grammar 

 Expresión de hábitos e actividades: Present Simple. Uso e formación da afirmativa e a 
negativa. Expresións temporais e adverbios de frecuencia. 

 Uso correcto da gramática que viu ao longo da sección a través de distintas actividades. 
Pronunciation  

 Pronuncia correcta das terminacións -s e -es na terceira persoa do singular: /s/, /z/ e /Iz/. 

 Entoación correcta nos diferentes tipos de interrogativas. 

 English in Use: uso e identificación das Yes / No questions e as Wh- questions a partir da 
diferente entoación de cada unha. 

Everyday English: Getting information. A questionaire 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas entre cliente e secretario/a dun 
centro deportivo. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Práctica oral de conversas relacionadas coa información sobre clases empregando a 
linguaxe vista anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas relacionadas coa solicitude de 
información sobre clases empregando as expresións dadas. 

Culture  
 Realización dunha enquisa sobre hábitos dos adolescentes.  

 Comprensión oral e escrita dos resultados dunha enquisa para realizar varios exercicios. 

 TASK: elaboración dunha enquisa e realización desta a 10 adolescentes para, 
posteriormente, crear gráficos a partir dos resultados. 

 Realización de dúas actividades sobre capitais do mundo. 

 

2ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 4 

XANEIRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversa telefónica sobre o que se está a facer nunhas vacacións. 

 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados cos que está facendo unha familia na 
súa viaxe de vacacións. 

Listening 

 Comprensión oral de conversas sobre vacacións. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre as conversas. 

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre os hemisferios terrestres. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.3 

Speaking  

 Aplicación do vocabulario e da gramática que se viron na unidade, e postos en práctica a 
través da expresión oral. 

 Práctica oral de conversas sobre fotografías co emprego da gramática e do vocabulario 
vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para describir varias fotografías utilizando as expresións 
dadas. 

Speaking  

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral para facer suposicións con emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 Interacción oral con compañeiro/a para facer suposicións empregando as expresións 
aprendidas. 

 Responding to guesses: uso de expresións para responder as suposicións que fai outra 
persoa. 

Speaking 
 Interacción oral co compañeiro/a para describir fotografías empregando as expresións 

aprendidas. 

 Finding differences: expresións frecuentes para disentir con respecto ao que di outra 
persoa. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dun folleto de viaxes para realizar diferentes tipos de exercicios.  

 Comprensión da información clave do texto. 

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre as distintas zonas horarias. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 English in Use: uso do Present Continuous nalgúns medios coma os folletos. 
Extra reading 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre os fusos horarios do globo terráqueo. 

 Did you know?: datos curiosos sobre as diferentes horas oficiais dalgúns países. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 TASK: buscar cantos fusos horarios hai en Europa e nomear un país que estea dentro de 
cada un destes. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1 

Writing 

 Getting ready to write: análise da estrutura dos contidos dun texto descritivo dunha 
fotografía. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir unha fotografía: to be e have got 
para describir o lugar, o Present Continuous para falar das persoas que aparecen nelas, 
conectores para unir ideas, e conxuncións como and, but e because. 

 Preparación antes de escribir un texto descritivo de fotografías practicando a estrutura e a 
linguaxe típicas mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun texto para describir unha fotografía seguindo os pasos 
facilitados no apartado Getting ready to write e coa axuda do cadro English in Use. 

1,2,3,4,5,6,7 
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B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

 Nomes dos accidentes xeográficos. 

 Identificación de diferentes accidentes xeográficos a través de varias fotografías. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes accidentes xeográficos. 

 Localización nun mapa dos oito países que aparecen nas fotografías. 
Vocabulary 

 Pezas de vestir. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes pezas de vestir. 

 Word Power: breve explicación sobre a forma de plural de varias pezas de vestir. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
Grammar 

 Expresión de accións en curso e plans programados para un futuro próximo: Present 
Continuous. Uso e formación da afirmativa e da negativa. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas actividades. 
Grammar 

 Contraste entre o Present Simple e o Present Continuous. Uso de diferentes expresións 
temporais ao usar un e outro tempo verbal. Repaso do uso dos “verbos estáticos”. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas actividades. 
Pronunciation 

 Pronuncia correcta dos sons /b/ e /v/.  

 Pronuncia correcta da terminación -ing dos verbos en Present Continuous. 

 English in Use: uso dos trabalinguas nos idiomas e expresión oral dun exemplo que se dá. 
Everyday English: Taking the bus. Announcements 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas nunha estación de autobuses 
entre cliente e vendedor/a de billetes. 

 Práctica oral de conversas relacionadas coas compras de billetes para viaxar empregando a 
linguaxe vista anteriormente. 

 English in Use: información sobre como dicir os números das liñas de autobús. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas relacionadas con compras de 
billetes para viaxar empregando as expresións vistas e a información que se dá. 

 Práctica de compresión oral e escrita sobre os avisos nas estacións ou medios de 
transporte.  

Culture: Bike holidays 

 Comprensión oral dun texto sobre Bike holidays 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

Literature: A Monster is born 

 Comprensión oral do comezo dun programa sobre o poeta Lord Byron para contestar unha 
pregunta. 

 Comprensión dun texto escrito sobre como naceu o libro de Mary Shelley, Frankenstein. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 Word Power: breve explicación sobre as diferenzas de uso entre os adxectivos que rematan 
en -ed e os que rematan en -ing. 

 Did you know?: datos curiosos sobre a personaxe de Frankenstein. 

1,2,3,4,5,6,7 

 

2ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 5 

FEBREIRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening  

 Comprensión oral dunha conversa telefónica sobre o deporte. 

 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa conversa sobre deporte que se 
escoitou anteriormente. 

Listening 

 Comprensión oral da descrición dun deporte. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre un deporte. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.3 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral de conversas sobre habilidades co emprego da gramática e o vocabulario 
vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar de habilidades utilizando as expresións dadas. 

 Reacting to information: uso de expresións frecuentes para denotar sorpresa ante certa 
información. 

Speaking 

1,2,3,4,5,6,7 



 67 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral para expresar normas e posibilidade co emprego da gramática e o vocabulario 
vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para expresar normas e posibilidade empregando as 
expresións aprendidas. 

 Follow-up questions: uso de preguntas para seguir conversas. 
Speaking 
 Interacción oral co compañeiro/a para falar dun deporte empregando as expresións 

aprendidas. 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dun traballo escolar sobre a historia do baloncesto para realizar diferentes tipos de 
exercicios.  

 Comprensión da información clave do texto. 

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre o tamaño de las pistas de baloncesto da 
NBA. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Word Power: consello para aprender palabras mediante a memorización de parellas de 
sinónimos e antónimos. 

Extra reading 

 Realización dun cuestionario sobre as Olimpíadas. 

 Compresión oral e escrita dun texto sobre as “outras” Olimpíadas.  

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 TASK: buscar información sobre outros tipos de competicións deportivas e escribir un 
parágrafo sobre algunha. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1 

Writing 

 Getting ready to write: análise da estrutura dos contidos dun texto descritivo dun deporte. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir un deporte: os modais e o 
imperativo. 

 Preparación antes de escribir un texto descritivo dun deporte practicando a estrutura e a 
linguaxe típicas mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun texto para describir un deporte seguindo os pasos facilitados 
no apartado Getting ready to write e coa axuda do cadro English in Use. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

 Nomes de varios deportes. 

 Identificación de diferentes deportes en relación co horóscopo. 

 Elaboración de mapas de palabras relacionados co deporte. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes verbos relacionados cos deportes. 

 Word Power: breve explicación sobre a formación de substantivos mediante o engadido do 
sufixo –ing ao final dun verbo. 

Vocabulary 

 Lugares e equipación para practicar deporte. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes lugares e equipacións para practicar deporte. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
Grammar 

 Expresión de habilidades co verbo modal can. Uso e formación. 

 Expresión do modo en que se realizan as accións mediante os adverbios de modo. Uso e 
formación.  

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas actividades. 
Grammar 
 Expresión de obriga co verbo modal must. Uso e formación. 

 Expresión de posibilidade co verbo modal can. Uso e formación. 

 Expresión de consello co verbo modal should. Uso e formación 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas actividades. 

 New English in Use: uso de must para tamén facer recomendacións. 
Pronunciation 

 Pronuncia correcta do verbo modal can en afirmativa e negativa. Formas débiles. 

 New English in Use: uso do verbo can na súa forma débil e na forte. 
Everyday English: Giving directions. Safety Rules 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas para dar e recibir indicacións para 
chegar a algún sitio. 

 Práctica oral de conversas relacionadas con dar e recibir indicacións empregando a linguaxe 
vista anteriormente. 

 English in Use: información sobre o uso educado de Excuse me entre os británicos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas para dar e recibir indicacións 
coas expresións vistas e a información que se dá. 

 Repaso do vocabulario e expresións sobre normas de seguridade e o significado dos sinais.  

 Práctica escrita das normas dun deporte. 
Culture: Olympics Etiquette 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Comprensión escrita dun texto sobre o deporte para contestar unha pregunta. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 

2ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 6 

MARZO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Comprensión oral de dúas adiviñas. 

 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coas adiviñas que se escoitaron 
anteriormente. 

Listening 

 Comprensión oral dun diálogo sobre animais. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre animais. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.3 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para dicir adiviñas empregando as expresións dadas. 

 Asking for more information: uso de expresións frecuentes para pedir máis información 
sobre o que se está falando. 

Speaking  

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral para comparar animais co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para comparar animais empregando as expresións 
aprendidas. 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para conseguir información sobre un animal empregando 
as expresións aprendidas. 

 Clarifying information: expresións para preguntar información sobre animais. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dun artigo de revista sobre animais robóticos para realizar diferentes tipos de 
exercicios.  

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

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

 Word Power: consello para aprender palabras mediante a memorización de familias de 
palabras de diferentes categorías gramaticais. 

Extra Reading 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre animais que se empregan para determinadas 
tarefas. 

 Compresión oral e escrita dun texto sobre o amor aos animais por parte dos británicos.  

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 Did you know?: datos curiosos sobre o tipo de gatos e o de cans máis coñecidos no mundo. 

 TASK: buscar información sobre calquera outra tarefa para a que se emprega aos cans ou a 
calquera outro animal e escribir sobre isto. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1 

Writing 

 Getting ready to write: análise da estrutura dos contidos dun informe sobre un animal. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un informe sobre un animal: to be, 
have got e o Present Simple para estabelecer os datos básicos, can para falar de 
habilidades, adxectivos para describilo o comparalo con outro animal. 

 Preparación antes de escribir un informe sobre un animal practicando a estrutura e a 
linguaxe típicas mediante a realización de varios exercicios.  

 Writing Task: produción dun texto para escribir un informe sobre un animal seguindo os 
pasos facilitados no apartado Getting ready to write e coa axuda do cadro New English in 
Use. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

 Nomes animais e adxectivos para describilos. 

 Identificación de diferentes nomes de animais e de adxectivos para describilos. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes animais. 

 English in Use: información sobre os nomes de algunhas partes do corpo dos animais. 
Vocabulary 

 Nomes de familias de animais. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes familias de animais. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Word Power: consello para aprender os plurais irregulares dalgúns nomes de animais. 

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre a clasificación dos animais en grupos. 
Grammar 

 Comparación de cousas, animais e persoas coa forma comparativa e superlativa dos 
adxectivos. 

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

Grammar 

 Comparación de cousas, animais e persoas coa expresión (not) as … as. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas actividades. 
Pronunciation 

 Pronuncia correcta de sons consonánticos de especial dificultade en palabras como than, 
bat e bird. 

 New English in Use: aprendizaxe dun poema para practicar os sons traballados. 
Everyday English: Buying a ticket. A travel site 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas entre un visitante dun zoo e o/a 
vendedor/a das entradas. 

 Práctica oral de conversas relacionadas coa compra de entradas para o zoo empregando a 
linguaxe visto anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas co fin de mercar entradas para o 
zoo coas expresións vistas e a información que se dá. 

 Comprensión lectora dun texto dunha páxina web. 
Nature: Wild Pets 

 Comprensión oral dunha conversa sobre un gato para contestar unha pregunta. 

 Comprensión escrita dun texto sobre mascotas. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 English in Use: diferenzas entre os nomes de animais e os das súas crías. 
 

3ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 7 

ABRIL - MAIO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening  

 Comprensión oral da descrición dunha exposición sobre comida tradicional no mundo para 
celebrar o Aninovo. 

 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa descrición que se escoitou 
anteriormente. 

Listening  

 Comprensión oral dunha conversa sobre una festa. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre unha festa. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.3 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para describir unha comida empregando as expresións 
dadas. 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral para falar sobre o pasado co emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre o pasado empregando as expresións 
aprendidas. 

 Gaining time: expresións empregadas para gañar tempo á hora de contestar. 
Speaking 

 Interacción oral con el compañeiro/a para describir un evento empregando as expresións 
aprendidas. 

 Presentación diante da clase do evento que describiu o compañeiro/a. 

 Talking about the past: expresións temporais para falar do pasado. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dun artigo sobre os insectos como fonte de alimentación para realizar diferentes 
tipos de exercicios.  

 Comprensión da información clave do texto. 

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre o costume de comer insectos nalgúns 
países. 

 English in Use: forma correcta de dicir as datas cando se len. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Localización de seis países nun mapa. 
Extra reading 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre os costumes para celebrar o aniversario arredor 
do mundo. 

 Identificación de varios datos que se piden acerca dos contidos do texto. 

 Did you know?: datos curiosos sobre a canción “Happy Birthday to You”. 

 TASK: escribir sobre como adoitan celebrar o aniversario os nenos en España. 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre os alimentos típicos para celebracións de 
aniversarios que o son por equivocación.  

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 TASK: escribir a receita da comida favorita do alumno/a. 

B4.1 

Writing 

 Getting ready to write: análise da estrutura da descrición dun evento. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir un evento: was / were e there was 
/ there were para proporcionar datos, adxectivos e adverbios de intensidade para expresar 
a intensidade dos adxectivos. 

 Preparación antes de escribir unha descrición dun evento mediante a realización de varios 
exercicios. 

 Writing Task: produción dun texto para describir un evento seguindo os pasos facilitados no 
apartado Getting ready to write e coa axuda do cadro New English in Use. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

 Alimentos. 

 Identificación de diferentes nomes de alimentos coas súas descricións. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes animais. 

 English in Use: información sobre as diferentes maneiras de denominar ás patacas fritidas 
no Reino Unido e en América. 

Vocabulary 

 Adxectivos de opinión. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos de opinión. 

 Word Power: regras ortográficas para engadir o sufixo –y a un substantivo para formar un 
adxectivo. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
Grammar 

 Estrutura e usos de There was / There were. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas actividades. 

 Word Power: consello para aprender que algúns alimentos son contábeis e outros 
incontábeis. 

Grammar 

 Dar datos e opinións co pasado do verbo to be (was / were). Uso e formación. 

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

Pronunciation 

 Pronuncia correcta de sons consonánticos de especial dificultade de palabras como chips e 
chocolate. 

 New English in Use: aprendizaxe da correcta pronuncia de substantivos e adxectivos 
bisílabos. 

Everyday English: Ordering food.  Invitations 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas entre cliente/a e camareiro/a dun 
restaurante de comida rápida. 

 Práctica oral de conversacións relacionadas coa compra de comida rápida empregando a 
linguaxe vista anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas co fin de mercar comida rápida 
coas expresións vistas e a información que se dá. 

 Compresión oral e lectora de diversos tipos de invitacións. 

 Práctica oral dunha invitación. 
History: The History of Cake 

 Comprensión oral do comezo dun programa de televisión sobre cociña para contestar unha 
pregunta. 

 Comprensión escrita dun texto nunha web sobre preguntas frecuentes arredor da historia 
da torta. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 Did you know?: datos curiosos sobre o pastel típico do Mardi Gras. 

1,2,3,4,5,6,7 
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3ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 8 

MAIO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversa sobre unha persoa. 

 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa conversa que se escoitou 
anteriormente. 

Listening 

 Comprensión oral dun diálogo sobre unha persoa famosa. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre unha persoa famosa. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.3 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade,  postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar de persoas importantes empregando as 
expresións dadas. 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistas na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral para falar sobre actividades pasadas co emprego da gramática e o vocabulario 
vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre actividades pasadas empregando as 
expresións aprendidas. 

 Reporting statistics: expresións empregadas para expresar datos estatísticos. 
Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para intercambiar información biográfica utilizando as 
expresións aprendidas. 

 Saying years: forma correcta de expresar os anos. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dun texto nunha web sobre heroes reais para realizar diferentes tipos de exercicios.  

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Localización de tres países nun mapa. 

 New English in Use: diferenzas de léxico entre o inglés británico e o americano. 
Extra reading: Oprah Winfrey 

 Comprensión oral dunha presentación de Oprah Winfrey para contestar unha pregunta. 

 Comprensión escrita dun texto acerca dun programa especial sobre Oprah Winfrey. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 Did you know?: datos curiosos sobre Oprah Winfrey. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1 

Writing 

 Getting ready to write: análise da estrutura dunha biografía. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir unha biografía: was / were e o Past 
Simple para escribir sobre a vida dunha persoa, e adxectivos posesivos e pronomes obxecto 
para evitar repetir nomes de persoas, lugares e cousas. 

 Preparación antes de escribir unha biografía mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dunha biografía seguindo os pasos facilitados no apartado Getting 
ready to write e coa axuda do cadro New English in Use. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

 Logros. 

 Identificación de vocabulario típico relacionado cos logros. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes palabras relacionadas cos logros. 

 Word Power: información sobre o uso e a formación dos phrasal verbs. 
Vocabulary 

 Profesións. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes profesións de persoas famosas. 

 English in Use: información sobre algunhas profesións e os cambios entre a actualidade e o 
pasado das mesmas. 

 Word Power: formación de substantivos referidos a profesións mediante a adición dos 
sufixos –er ou –or a un verbo. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
Grammar 

 Expresión de datos históricos e de cousas logradas por persoas: Past Simple. Uso e 
formación. 

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

1,2,3,4,5,6,7 



 72 

Grammar 

 Expresión de accións pasadas: Past Simple. Uso e formación da afirmativa, negativa e 
interrogativa. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas actividades. 
Pronunciation 

 Pronuncia correcta das terminacións de pasado dos verbos regulares (-ed): /d/, /t/ e /Id/. 

 Patróns de acentuación das palabras na oración. 

 New English in Use: regras de pronuncia do sufixo –ed segundo o verbo. 
Everyday English: Asking for directions. At the museum 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas relacionadas cos símbolos que adoitan atoparse 
en guías e planos. 

 Práctica oral de conversas relacionadas cos símbolos das guías e dos mapas empregando a 
linguaxe vista anteriormente. 

 Did you know?: datos curiosos sobre a diferente denominación das plantas dun edificio en 
Gran Bretaña e EE.UU. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar situacións en que cómpre interpretar 
símbolos típicos das guías e dos planos coas expresións vistas e a información que se dá. 

 Comprensión oral dun documental sobre unha banda de música. 
Culture  

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre o premio Nobel. 

 Identificación de varios datos que se piden acerca dos contidos do texto. 

 Did you know?: datos curiosos sobre o premio Nobel. 

 Compresión oral e escrita dun texto sobre algúns gañadores do premio Nobel de literatura.  

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 TASK: buscar información sobre un gañador/a do premio Nobel español e escribir sobre 
el/ela. 

 

3ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 9 

MAIO - XUÑO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversa sobre os plans que teñen uns adolescentes para o 
sábado. 

 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa conversa que se escoitou 
anteriormente. 

Listening 

 Comprensión oral dun diálogo sobre plans para a fin de semana. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre plans para a fin de 
semana. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.3 

Speaking  

 Interacción oral co compañeiro/a para facer plans empregando as expresións aprendidas. 

 Making suggestions: expresións habituais para facer suxestións. 
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar de plans empregando as expresións dadas. 

 Time expressions: expresións temporais empregadas co be going to. 
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral para preguntar acerca de plans co emprego da gramática e do vocabulario 
vistos. 

 Interacción oral cos compañeiros/as para falar de plans para a fin de semana empregando 
as expresións aprendidas. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dun texto nun artigo en Internet sobre a tecnoloxía para seguir o rastro dos fillos co 
fin de realizar diferentes tipos de exercicios.  

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
Extra reading 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre as atraccións turísticas principais de Dublín, 
Sydney e Cidade do Cabo. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 Did you know?: datos curiosos sobre a orixe dos primeiros habitantes europeos de Sydney. 

 Compresión oral e escrita dun texto sobre as chamadas 7 Marabillas da Natureza.  

1,2,3,4,5,6,7 
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 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 TASK: escribir un texto sobre as catro atraccións turísticas que o alumno/a crea que son as 
máis importantes do lugar onde vive. 

B4.1 

Writing 

 Getting ready to write: análise da estrutura da entrada dun blog para falar de plans. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un texto sobre plans: be going to e 
o Present Continuous con valor de futuro, e os conectores de secuencia para mostrar a orde 
dos acontecementos. 

 Preparación antes de escribir un texto sobre plans mediante a realización de varios 
exercicios. 

 Writing Task: produción dunha entrada dun blog para falar de plans seguindo os pasos 
facilitados no apartado Getting ready to write e coa axuda do cadro New English in Use. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

 Lugares da cidade. 

 English in Use: diferenzas entre a denominación de determinados lugares da cidade en 
inglés británico e en inglés americano. 

 Identificación de vocabulario típico relacionado cos lugares dunha cidade. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes palabras relacionadas con lugares dunha 
cidade. 

 Word Power: información sobre as palabras cognadas e sobre os false friends. 
Vocabulary 

 Actividades da fin de semana. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes actividades para a fin de semana. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
Grammar 

 Expresión de plans: be going to. Uso e formación. 

 Will para expresar opinións no futuro. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas actividades. 
Grammar 

 Expresión de plans definitivos para o futuro máis inmediato: Present Continuous con valor 
de futuro. Uso e formación da afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas actividades. 

 New English in Use: información sobre o uso indistinto en ocasións do Present Continuous e 
be going to. 

 Did you know?: datos curiosos sobre os toques de queda nas cidades despois de certas 
catástrofes. 

Pronunciation 

 Pronuncia correcta de sons de especial dificultade: /i:/ e /I/. 

 A entoación das oracións. 

 New English in Use: diferenzas de entoación entre as respostas afirmativas e as negativas. 
Everyday English: Going out. Plans for the weekend.  

 Repaso do vocabulario e expresións típicas entre espectador/a e vendedor/a de entradas 
dun cine 

 Práctica oral de conversas relacionadas coa compra de entradas para un espectáculo 
empregando a linguaxe vista anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar situacións en que se quere mercar unha 
entrada para un espectáculo coas expresións vistas e a información que se dá. 

 Escribir un correo electrónico sobre plans futuros.  
Social History: Disney’s Dream 

 Comprensión oral dunha conversa entre un visitante de Disneyland París e un empregado 
do parque para contestar unha pregunta. 

 Comprensión escrita dun texto arredor da orixe dos parques temáticos Disney. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 Word Power: formación de substantivos referidos a profesións mediante o engadido do 
sufixo –ist a un substantivo. 

 Did you know?: datos curiosos sobre a creación de Mickey Mouse. 

1,2,3,4,5,6,7 

 

MATERIAL DE REFERENCIA: 1 – Libro de texto; 2 – Workbook; 3 – Audio;  4 – Vídeo; 5 – Interactive Student; 

6 – Extra material; 7 – Outros 
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4.6.2. 2º ESO 

1ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 1 

SETEMBRO - OUTUBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Conversación sobre a escola, os obxectos da clase e os horarios escolares. 
Listening 

 Comprensión oral dunha conversación sobre un tour a un museo. 

 Resposta a varias preguntas sobre o contido da conversación. 

 Did you know?: Ler mensaxes cifradas con axuda dun espello. 
Everyday English: Talking about Activities. Announcements 

 Recordo do vocabulario e expresións típicas das conversacións sobre rutinas e actividades 
de tempo libre. 

 Práctica oral de conversacións sobre os horarios escolares e sobre os hobbies do alumno. 

 English in Use: verbos de like e dislike máis xerundio. 

 Describir imaxes sobre actividades extraescolares. 

 Escoitar anuncios de actividades extraescolares e realizar exercicios para demostrar que se 
comprenderon. 

 English in Use: Escribir  un anuncio sobre unha actividade extraescolar. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.3 

Speaking 

 Intercambio de información sobre as rutinas diarias. 

 English in Use: Expresións de intercambio de información. 
Speaking 

 Intercambio de información sobre cantidades. 

 English in Use: Expresar opinión. 
Speaking 

 Práctica oral para describir unha imaxe. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar do que fan as persoas no debuxo. 

 Did you Know?: agreeing and disagreeing. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura de textos sobre colexios. 

 Actividades de compresión lectora sobre o texto. 

 Word Power: Prefixos que nos axudan a entender o significado da palabra: re e inter. 
CLIL Sports 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre os deportes no colexio en China. 

 IC: Board Sports, comprensión oral dun vídeo sobre deportes. 
Extra Reading: Inventions at School 

 Comprensión de esquemas temporais sobre a invención de obxectos que se usan na escola. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 TASK: Buscar en Internet información sobre outro obxecto e realizar unha liña de tempo coa 
información atopada. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 

Writing 

 Getting ready to write: análise da estrutura dos contidos dun texto descritivo dunha imaxe. 

 Language: revisión das conxuncións and, but, because or e so. 

 Preparación antes de escribir un texto descritivo practicando a estrutura e a linguaxe 
típicas, mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun texto descritivo seguindo os pasos facilitados no apartado 
Getting ready to write, con axuda do cadro English inUse. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

 O colexio. 

 As materias e os horarios. 
Vocabulary 

 Actividades. 

 Word Power: collocations. Información sobre os verbos e os seus complementos. 
Grammar 

 Preguntar e describir o que está a suceder no momento en que se fala. 

 O Present Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa e respostas breves). 

 Describir accións en progreso e diferencialas de accións habituais: diferenzas entre o 
Present Simple e o Present Continuous. 

Grammar 

 There is/ There are e expresións de cantidade some, any, a lot, how much e how many. 

 Exercicios para practicar a gramática aprendida. 
Pronunciation 

 A acentuación das palabras e a terminación -ing dos verbos.  

1,2,3,4,5,6,7 
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 English in Use: Acentuación das palabras compostas. 
Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada á hora de facer preguntas e contestar coas descricións de 
persoas. 

Language Summary 

 Resumo a modo de repaso da linguaxe funcional, da gramática e do vocabulario vistos ao 
longo de toda a unidade. 

1ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 2 

NOVEMBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Comprensión oral de diálogos sobre noticias. 

 Exercicios para demostrar que se comprenderon os diálogos. 
Listening 

 Comprensión oral da biografía de Sir Edmund Hillary. 

 Realización de diferentes exercicios para demostrar que se entendeu ben. 

 Word Power: get + adxectivo para mostrar cambio de estado. 
Everyday English: Making Recommendations. Extending Invitations 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas para recomendar libros e películas. 

 Práctica oral de conversacións relacionadas coas recomendacións, empregando a linguaxe 
vista anteriormente. 

 Communication Video: My favourite things. 

 Compresión escrita de tres críticas cinematográficas. 

 English in Use: Role play poñendo en práctica un diálogo para convidar o compañeiro a ver 
unha película. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.3 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 
través da expresión oral. 

 Práctica oral das descricións dunha casa, co emprego da gramática e do vocabulario 
estudados. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre noticias. 

 English in Use: uso de pronomes interrogativos para obter información. 
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 
través da expresión oral. 

 Práctica oral para describir un cuarto, co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a sobre rutinas no pasado. 
Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a intercambiando información sobre a biografía dun 
personaxe famoso. 

 English in Use: Asking for clarification. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dunha crítica de tres noticias sobre as proezas de tres adolescentes. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Word Power: News como substantivo incontábel. 

 Did you know?: Información sobre escaladores que alcanzaron o cumio do Everest. 
CLIL: J.R.R. Tolkien 

 Comprensión dun texto escrito sobre J.R.R. Tolkien. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 Culture video: Studio tours. 
Extra Reading: Photographing History 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre a fotografía. 

 TASK: buscar información sobre unha fotografía impactante e escribir un parágrafo 
explicando por que eliximos esa en concreto. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 

Writing 

 Getting ready to write: análise dunha biografía. 

 Análise da linguaxe típica empregada para escribir unha biografía. Connectors of sequence 
(first, then, next, alter that e finally). 

 Preparación antes de escribir unha biografía. 

 Writing Task: produción dun texto descritivo seguindo os pasos facilitados no apartado 
Getting ready to write, con axuda do cadro English inUse. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.7 
Vocabulary 

 Verbos das noticias. 

 Identificación de verbos típicos dos titulares. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Comprensión e expresión oral de diferentes noticias e titulares. 

 Word Power:  verbos que son substantivos nos titulares. 

 English in Use: Uso do presente para describir acontecementos nas noticias. 
Vocabulary 

 Acontecementos da vida. 

 Comprensión escrita dun texto sobre personaxes famosos. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
Grammar 

 Estrutura e usos de Past Simple. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 English in Use: Uso e formación de There was e there were. 
Pronunciation 

 Pronuncia terminación -ed dos verbos regulares en Past Simple: /d/, /t/ e /Id/. 

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

 English in Use: Entoación dos pronomes interrogativos e relativos segundo o tipo de 
oración. 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para describir cuartos. 
Language Summary 

 Resumo a modo de repaso da linguaxe funcional, da gramática e do vocabulario vistos ao 
longo de toda a unidade. 

 

1ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 3 

DECEMBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Un programa de televisión sobre as vacacións. 

 Exercicios para demostrar que se entendeu o contido. 
Listening 

 Comprensión oral de descricións de fotografías. 

 Realización de varios exercicios para comparar as rutinas de dous adolescentes. 
Everyday English: Giving Directions. Getting information 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas para dar información sobre traxectos. 

 Práctica oral de conversacións relacionadas coa información sobre como chegar a un lugar 
dun mapa. 

 Communication Video: I’m Lost. 

 Comprensión escrita de e-mails de reservas de hoteis. 

 English in Use: Escribir un e-mail a un hotel solicitando información. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.3 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 
través da expresión oral. 

 Práctica oral para falar de actividades da casa, co emprego da gramática e do vocabulario 
vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para comparar lugares. 

 English in Use: a preposición in nas frases comparativas. 
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 
través da expresión oral. 

 Práctica oral para facer preguntas sobre diferentes temas co emprego da gramática e do 
vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para describir un hotel. 

 English in Use: uso de expresións para obter máis información. 
Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para planear unhas vacacións a partir de información 
dada. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dun folleto turístico  sobre hoteis curiosos. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Did you know?: Información sobre un hotel subterráneo en Suecia. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
Culture: Tourism in 1800s 

 Compresión escrita dun texto sobre o turismo no século XIX. 

 Comprensión oral e escrita dos resultados dunha enquisa, para realizar varios exercicios. 

 Culture video: Getting around the City. 

1,2,3,4,5,6,7 



 77 

Extra reading: Geographical World Records 

 Comprensión oral e escrita dun artigo sobre marcas xeográficas. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 TASK. Procura de información sobre outra marca xeográfica en Internet e escribir un 
parágrafo sobre iso. 

B4.1-B4.2 

Writing 

 Análise da estrutura dos contidos dun artigo sobre un destino de vacacións. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un artigo sobre as vacacións. 
Present simple, there is/are e adxectivos para describir o lugar. 

 Preparación antes de escribir un artigo, practicando a estrutura e a linguaxe típicas 
mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun artigo seguindo os pasos facilitados no apartado Writing. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado coas vacacións. 

 Identificación de actividades nun texto escrito. 

 Word Power: adxectivos que rematan en –ing, -ly  e  –ful. 
Vocabulary 

 Accidentes xeográficos. 

 Comprensión e definición de diferentes accidentes xeográficos. 

 Word Power: nomes compostos de puntos cardinais. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
Grammar 

 Comparar usando (not) as… as, too… e (not) enough. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 
Pronunciation 

 Identificar e pronunciar correctamente os sons /k/, /s/. 

 English in Use: a grafía “c” e as súas diferentes realizacións fonolóxicas. 
Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para falar de actividades e rutinas. 
Language Summary 

 Resumo a modo de repaso da linguaxe funcional, da gramática e do vocabulario vistos ao 
longo de toda a unidade. 

1,2,3,4,5,6,7 

 

2ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 4 

XANEIRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Unha conversación telefónica sobre a predición meteorolóxica para a fin de semana. 

 Exercicio de compresión do texto oral. 
Listening 

 Comprensión oral dunha entrevista radiofónica sobre Yupik. 

 Realización de varios exercicios para contestar a varias preguntas sobre a entrevista. 
Everyday English: Describing Homes. Instructions 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas da descrición de lugares. 

 Práctica oral de conversacións relacionadas coa descrición de lugares, empregando a 
linguaxe vista anteriormente. 

 English in Use: diferenzas entre o inglés británico e americano. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversacións relacionadas coa descrición 
de lugares, utilizando as expresións vistas e a información que se dá. 

 Communication Video: Where We Live. 

 Práctica de compresión oral e escrita sobre instrucións a seguir cando usamos aparellos 
electrónicos. 

 English in Use: Escribir instrucións sobre unha app para o teléfono móbil. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.3 

Speaking 

 Facer preguntas ao compañeiro relacionadas co tempo. 

 English in Use: Responder preguntas dando unha apreciación persoal. 
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 
través da expresión oral. 

 Práctica oral para facer suposicións, co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para comprar accións. 

 English in Use: So do I, me too... 
Speaking 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Interacción oral co compañeiro/a realizándolle unha entrevista persoal. 

 English in Use: Contarlle á clase os resultados da entrevista. 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dun artigo dunha revista para realizar diferentes tipos de exercicios. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre o Monzón. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Word Power: Verbos en xerundio cando actúan de suxeito. 
Geography: Houses Around the World 

 Comprensión oral dun texto sobre os distintos tipos de casa en todo o mundo. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 Culture video: House or Home? 
Extra reading: Everyday Life of Animals  

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre a vida dos animais salvaxes. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto, contestando a varias preguntas. 

 TASK: escribir sobre un animal salvaxe do teu país. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 

Writing 

 Getting ready to write: análise da estrutura dun perfil persoal. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un perfil persoal: expresións de 
tempo, adverbios de frecuencia… 

 Preparación antes de escribir unha descrición persoal, practicando a estrutura e a linguaxe 
típicas mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dunha descrición persoal, seguindo os pasos facilitados no 
apartado Getting ready to write, con axuda do cadro English inUse. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

 O tempo. 

 Identificación e relación de diferentes elementos meteorolóxicos a través de fotografías e 
gráficos. 

 Comprensión e expresión oral sobre o tempo. 

 Did you Know?: Datos sobre as escalas Celsius e Farenheit. 

 Word Power: adxectivos e substantivos relacionados co tempo. 
Vocabulary 

 A familia. 

 Comprensión e expresión oral sobre a familia. 

 English in Use:  breve explicación sobre a expresión –in-law e step. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
Grammar 

 Os adverbios de modo. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 
Pronunciation 

 A terminación dos verbos na 3ª persoa do singular do Present Simple: /s/, /Z/ e /Iz/. 

 English in Use: /iz/ en monosílabos. 
Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para describir cuartos. 
Language Summary 

 Resumo a modo de repaso da linguaxe funcional, da gramática e do vocabulario vistos ao 
longo de toda a unidade. 

1,2,3,4,5,6,7 

 

2ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 5 

FEBREIRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Escoitar e comprender unha historia policial. 

 Realización de varios exercicios para a correcta comprensión do audio. 
Listening 

 Comprensión oral da descrición de tres casos xudiciais. 

 Realización de varios exercicios, para contestar a varias preguntas sobre casos xudiciais. 
Everyday English: Following Rules. Reporting Crimes 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas das normas de seguridade e conduta.  

 Práctica oral de conversacións relacionadas coas normas. 

 English in Use: información sobre o uso educado de Excuse me entre os británicos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversacións, co fin de saber o que se 
pode ou non se pode facer en distintos lugares públicos. 

 Repaso do vocabulario e expresións sobre normas de seguridade e significado dos sinais. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Communication Video: Signs and Crimes. 

 Compresión oral de tres crimes. 

 Relatar o crime contestando ás preguntas sobre o audio. 

 English in Use: Role-play dunha entrevista entre un detective e unha testemuña. 

B2.1 – B2.3 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 
través da expresión oral. 

 Práctica oral de conversacións sobre o pasado, co emprego da gramática e do vocabulario 
vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar de actividades pasadas utilizando as expresións 
dadas. 

 English in Use: uso de expresións frecuentes expresar dúbida. 
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 
través da expresión oral. 

 Práctica oral para contar unha historia no pasado, co emprego da gramática e do 
vocabulario vistos. 

Speaking 

 Role-play: Realizar un interrogatorio.  

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dunha historia sobre un crime. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Word Power: entender palabras polo contexto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
Science: A Police Investigation 

 Comprensión escrita dun texto sobre sobre a investigación policial. 

 Did you know?: Información sobre Sherlock Holmes e o seu xeito de investigar. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 Culture video:Sherlock Holmes. 
Extra reading: Famous Detectives 

 Compresión oral e escrita dun texto sobre tres detectives famosos. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto, contestando a varias preguntas. 

 TASK: buscar información sobre un personaxe de ficción en Internet e escribir sobre el ou 
ela.  

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 

Writing 

 Getting ready to write: análise da estrutura dos contidos dun texto narrativo. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir dun texto narrativo: past 
continuos, past simple e conectores como when, then, suddenly ou later. 

 Preparación antes de escribir un texto narrativo, practicando a estrutura e a linguaxe típicas 
mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun texto narrativo seguindo os pasos facilitados no apartado 
Getting ready to write, con axuda do cadro English inUse.  

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

 O crime e as persoas relacionadas. 

 Identificación de diferentes tipos de crimes. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes verbos relacionados cos crimes. 

 Did you know?: Información sobre a illa de Sark. 

 English in Use: Crime como false friend. 
Vocabulary 

 O crime e as persoas relacionadas con el. 

 Comprensión e expresión oral das diferentes persoas relacionadas co mundo do crime.  
Grammar 

 Diferenzas entre o pasado simple e o continuo. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 
Pronunciation 

 O son /dƷ/ como en “judge” e “jury”. 

 English in Use: pronuncia dos verbos auxiliares. 
Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe empregada, utilizando fórmulas para facer interrogatorios.  
Language Summary 

 Resumo a modo de repaso da linguaxe funcional, da gramática e do vocabulario vistos ao 
longo de toda a unidade.  

1,2,3,4,5,6,7 
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2ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 6 

MARZO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Programa de radio sobre a contaminación dos medios de transporte. 

 Expresión escrita dos datos que se escoitaron anteriormente. 
Listening 

 Comprensión oral dun diálogo sobre plans futuros. 

 Realización de varios exercicios para contestar a varias preguntas sobre animais. 
Everyday English: Getting Information. Using charts 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversacións, para pedir información sobre 
os horarios dos avións. 

 Práctica oral de conversacións relacionadas coa petición de información nun aeroporto. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversacións, co fin de conseguir ou dar 
información sobre voos. 

 English in Use: uso de I’m afraid. 

 Communication Video: Going Places. 

 Comprensión dun gráfico. 

 Exercicios para a correcta compresión e interpretación un  gráfico. 

 English in Use: Relacionar información baseándose nun gráfico. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.3 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 
través da expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a sobre o futuro. 

 English in Use: expresións para indicar predicións. 
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 
través da expresión oral. 

 Práctica oral para comparar animais co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar de probabilidades no futuro e de desexos no 
presente. 

 English in Use: Reaccionar ante unha información. 
Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a sobre plans para o día internacional do ambiente.  

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dunha entrada dun blog sobre un medio de transporte ecolóxico. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre o uso das bicicletas en Dinamarca. 

 Word Power: consello para aprender sinónimos. 
Culture: Out Earth 

 Comprensión escrita dun texto sobre o Día da Terra. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 Culture video: The Eurostar. 
Extra Reading: Tomorrow’s World 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre o mundo do futuro. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto, contestando a varias preguntas. 

 TASK: buscar información en Internet sobre innovacións ecoloxistas ou pensar unha propia 
e escribir un parágrafo sobre ela.  

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 

Writing 

 Getting ready to write: análise da estrutura dun texto con predicións. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un texto con predicións: 
conxuncións e locucións consecutivas. 

 Preparación antes de escribir un texto sobre predicións, a estrutura e a linguaxe típicas, 
mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun texto para escribir sobre predicións para o ano 2100, seguindo 
os pasos facilitados no apartado Getting ready to write, con axuda do cadro English inUse.  

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

 Os transportes. 

 Identificación de diferentes transportes para describilos. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes transportes. 

 Did you know?: información sobre o dióxido de carbono.  
Vocabulary 

 Verbos relacionados co ambiente e a súa conservación. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Comprensión e expresión oral de diferentes verbos. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
Grammar 

 Uso, formación e diferenza do primeiro e segundo condicional. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades.  
Pronunciation 

 Identificar e producir os sons consonánticos finais e entoar correctamente as frases 
compostas. 

 English in Use: a entoación nas oracións complexas. 
Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para falar de plans futuros.  
Language Summary 

 Resumo a modo de repaso da linguaxe funcional, da gramática e do vocabulario vistos ao 
longo de toda a unidade.  

 

3ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 7 

ABRIL - MAIO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Conversación sobre unha lista de desexos. 

 Realización de exercicios para demostrar que se entendeu o audio. 
Listening 

 Comprensión oral dunha conversación sobre unha persoa que está no libro Guinness das 
Marcas. 

 Realización de varios exercicios para contestar a diversas preguntas sobre o audio. 
Everyday English: Doing a Survey. Online Posts 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas das enquisas. 

 Práctica oral de conversacións relacionadas coas enquisas sobre hábitos televisivos. 

 Interacción oral contestando a preguntas sobre hábitos televisivos. 

 Communication Video: TV Viewing.  

 Compresión oral e lectora de diversos tipos de post nas redes sociais. 

 English in Use: Escribir un post coa túa opinión sobre as redes sociais. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.3 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 
través da expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para comparar experiencias. 

 English in Use: Comparing experiences, expresións útiles para a interacción oral. 
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 
través da expresión oral. 

 Práctica oral para falar sobre a duración dunha actividade. 
Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a sobre experiencias. 

 Presentación diante da experiencia  que describiu o compañeiro/a. 

 English in use: mostrar sorpresa ante unha información. 

 Extra Speaking Practice: actividades para reforzar o aprendido na sección. 

 Información de interese sobre os deportes con máis seguidores no mundo.  

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dun artigo sobre un circo especial en Colombia. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Word Power: as familias de palabras como axuda para entender un texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
Culture: Social Media 

 Comprensión escrita dunha infografía sobre redes sociais. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 Culture video: Watching TV. 
Extra reading: The Amish 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre os costumes dos Amish. 

 Identificación de varios datos que se piden acerca dos contidos do texto. 

 TASK: escribir sobre se che gustaría vivir nunha comunidade Amish e por que.  

 Did you Know?: Información sobre adolescentes nas comunidades Amish. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 
Writing 

 Getting ready to write: análise da estrutura dunha review dun programa de televisión. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir unha review dun programa de 

1,2,3,4,5,6,7 
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televisión: orde de elementos na frase, adverbios e adxectivos. 

 Preparación antes de escribir unha review dun programa de televisión, mediante a 
realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dunha  review dun programa de televisión, seguindo os pasos 
facilitados no apartado Getting ready to write, con axuda do cadro English inUse.  

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

  Experiencias. 

 Identificación de diferentes adxectivos e verbos relativos ás experiencias. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes experiencias. 

 Word Power: verb collocations. 
Vocabulary 

 Adxectivos de opinión. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos de opinión. 

 English in Use: Preposicións que van cos adxectivos. 
Grammar 

 Estrutura e usos de Present Perfect Simple. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 English in Use: diferenza entre been to e gone to. 
Pronunciation 

 Identificar e producir a pronuncia de palabras como “row”, “proud” e “rude”. 

 English in Use: entoación das questions tags. 
Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para falar de futuros e experiencias. 
Language Summary 

 Resumo a modo de repaso da linguaxe funcional, da gramática e do vocabulario vistos ao 
longo de toda a unidade.  

1,2,3,4,5,6,7 

 

3ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 8 

MAIO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Comprensión oral de monólogos sobre nutrición. 

 Expresión escrita dos datos que se piden, relacionados coa conversación que se escoitou 
anteriormente. 

Listening 

 Comprensión oral dun diálogo sobre proxectos escolares. 

 Realización de varios exercicios para contestar a varias preguntas sobre un proxecto 
escolar. 

Everyday English: Sharing Information. Texting 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas relacionadas co intercambio de información. 

 Práctica oral de conversacións relacionadas con datos e intercambio de información. 

 Communication Video: Sports Resport. 

 Comprensión escrita de mensaxes de texto. 

 English in Use: escribir respostas ás mensaxes de texto. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.3 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 
través da expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar de nutrición, utilizando as expresións dadas.  
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 
través da expresión oral. 

 Práctica oral para falar sobre estilos de vida, co emprego da gramática e do vocabulario 
vistos. 

 English in Use: Expresar incerteza. 
Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para dar consello. 

 English in Use: either… or…  

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dun artigo de revista sobre a alimentación dos deportistas de elite. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Localización de catro países nun mapa. 
Sport: A Brave Friendship 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre un suceso nas olimpíadas de 1936. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto, contestando a varias preguntas. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Culture video: Great Olympic Moments. 
Extra reading: All About Sugar 

 Comprensión escrita dun texto sobre o azucre.  

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 Did you know?: datos curiosos sobre as calorías dos alimentos. 

 TASK: Buscar información sobre un alimento e escribir sobre el. 

B4.1-B4.2 

Writing 

 Getting ready to write: análise da estrutura dun artigo xornalístico. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un artigo xornalístico: Present 
Perfect Simple, Past Simple e Past Continuous, preposicións como against, to, in e from… to. 

 Preparación antes de escribir un artigo xornalístico, mediante a realización de varios 
exercicios. 

 Writing Task: produción dun artigo xornalístico seguindo os pasos facilitados no apartado 
Getting ready to write, con axuda do cadro English inUse.  

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

 A nutrición e o estado físico. 

 Identificación de vocabulario típico relacionado coa nutrición e o estado físico. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes palabras relacionadas cos a nutrición e o 
estado físico.  

Vocabulary 

 Fitness. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes exercicios. 

 Word power:  Homophones. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
Grammar 

 Modals:  have to e need to. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades.  
Pronunciation 

 Os  sons “s” e “sh” en palabras como “see” e “should”. 

 Pronunciar a forma abreviada das negativas dos modais. 

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

 Repaso da linguaxe utilizada para de problemas típicos dos adolescentes.  
Language Summary 

 Resumo a modo de repaso da linguaxe funcional, da gramática e do vocabulario vistos ao 
longo de toda a unidade.  

1,2,3,4,5,6,7 

 

3ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 9 

MAIO - XUÑO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Comprensión oral dun documental sobre adolescentes xaponeses. 

 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa conversación que se escoitou 
anteriormente.  

Listening 

 Comprensión oral dunha conversación nunha tenda. 

 Realización de varios exercicios para contestar a varias preguntas sobre o audio. 
Everyday English: Going shopping. Online Notices 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas nunha tenda de roupa. 

 Práctica oral de conversacións relacionadas coa compra de roupa, empregando a linguaxe 
vista anteriormente. 

  Interacción oral co compañeiro/a para practicar situacións nas que se quere comprar 
roupa, utilizando as expresións vistas e a información que se dá. 

 Communication Video: Shopping. 

 Compresión escrita de anuncios online. 

 English in Use: escribir un anuncio para vender un obxecto en Internet. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.3 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 
través da expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar coas frases. 

 English in Use: Expresións de tempo pasado.  
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 
través da expresión oral. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Práctica oral para expresar opinións. 

 English in Use: Reaccionar ante unha información. 
Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para comprar un agasallo..  

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dun artigo de revista sobre a materia da administración do diñeiro nos colexios de 
Gran Bretaña. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Word Power: nomes compostos. 
Culture: Unusual Uniforms 

 Comprensión escrita dun texto sobre uniformes británicos. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 Culture video: Fashion. 
Extra reading: Working Teenagers 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre a lei británica e o traballo dos adolescentes. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto, contestando a varias preguntas. 

 TASK: realización dun póster sobre as leis do teu país e o traballo  dos adolescentes. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 

Writing 

 Getting ready to write: análise da estrutura dun texto descritivo. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un texto descritivo: adxectivos de 
opinión, cor e talla. 

 Preparación antes de escribir un texto descritivo sobre roupa, mediante a realización de 
varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun texto descritivo sobre roupa, seguindo os pasos facilitados no 
apartado Getting ready to write, con axuda do cadro English inUse.  

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

  A moda. 

 Did you know?: Información curiosa sobre a creación de palabras novas na lingua inglesa. 

 Identificación de vocabulario típico relacionado coa moda. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes palabras relacionadas coa roupa e os 
complementos. 

Vocabulary 

 Adxectivos. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos para describir persoas. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
Grammar 

 Verb Patterns: uso de xerundios e infinitivos en oracións complexas. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 English in Use: verbos que teñen indistintamente xerundio ou infinitivo como 
complemento.  

Pronunciation 

 A terminación -able e coidar a acentuación das sílabas. 

 English in Use: acentuación de palabras ás que se lles engaden sufixos ou prefixos. 
Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para falar de compras.  
Language Summary 

 Resumo a modo de repaso da linguaxe funcional, da gramática e do vocabulario vistos ao 
longo de toda a unidade.  

1,2,3,4,5,6,7 

 

MATERIAL DE REFERENCIA: 1 – Libro de texto; 2 – Workbook; 3 – Audio;  4 – Vídeo; 5 – Interactive Student; 

6 – Extra material; 7 – Outros 

 

4.6.3. 3° ESO 

1ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 1 

SETEMBRO - OUTUBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 
Listening 

 Comprensión oral dunha conversa sobre unha viaxe. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o contido da 

1,2,3,4,5,6,7 
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conversa. 

B2.1 – B2.4 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

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

 Interacción oral co compañeiro/a para describir e adiviñar un explorador/a utilizando as 
expresións dadas. 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

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

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

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

 Interacción oral con compañeiro/a para completar un cadro sobre unha viaxe utilizando o 
vocabulario aprendido. 

 Showing Interest: expresións para demostrar interese polo que a un lle contan. 
Everyday English: Booking a flight  e Hotel accomodation 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas entre un/ha axente de viaxes e 
un/ha cliente/a ao reservar un voo nun aeroporto. 

 Práctica oral de conversas relacionadas coas viaxes en aeroportos empregando a linguaxe 
vista anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas relacionadas coas viaxes 
utilizando as expresións dadas. 

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

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dun blog para realizar diferentes tipos de exercicios. 

 Comprensión da información clave do texto. 

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

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

 Realización de exercicios para demostrar a comprensión dos textos. 
Extra reading: Sir Walter Raleigh 

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

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

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

 TASK: Buscar información sobre outros exploradores e elaborar unha liña de tempo con 
datas e datos importantes das súas vidas. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 

Writing 

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

 Análise da ortografía, a gramática e a linguaxe típica empregada á hora de narrar unha 
anécdota: comiñas para citar, o Past Simple e o Past Continuous, e os conectores de 
secuencia first of all, next, then after that, later, eventually, finally e in the end. 

 Preparación antes de escribir un texto narrativo practicando a estrutura e a linguaxe típicas 
mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun texto narrativo seguindo os pasos facilitados no apartado 
Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado coas viaxes. 

 Comprensión e expresión escrita dun cómic. 

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

 Word Power: breve explicación sobre a formación dos phrasal verbs; en concreto dos 
formados con set e run, e o seu significado. 

Vocabulary 

 Os sentimentos. 

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

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

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

 Estrutura e uso do Past Simple. 

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

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

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

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

1,2,3,4,5,6,7 
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Pronunciation 

 Pronuncia correcta das sílabas das palabras.  

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

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

 Repaso da linguaxe utilizada para describir sentimentos. 
Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, da linguaxe funcional e da gramática vistos ao 
longo de toda a unidade. 

 

1ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 2 

NOVEMBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

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

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

 Comprensión oral dunha entrevista de traballo. 

 Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión do audio. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.4 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

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

 Interacción oral co compañeiro/a para falar dos logros persoais dunha persoa famosa 
utilizando as expresións dadas. 

 Getting information: fórmulas lingüísticas para adquirir información sobre algo. 
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral para facer preguntas sobre experiencias pasadas co emprego da gramática e o 
vocabulario vistos. 

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

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

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre os intereses persoais de cada un/ha 
utilizando as expresións dadas. 

 Presentación oral na clase dos intereses do compañeiro/a. 

 Comparing: fórmulas lingüísticas para comparar intereses. 
Everyday English: Tell me about yourself. A questionnaire 

 Comprensión oral e escrita dunha entrevista. 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas entre un/ha entrevistador/a e 
un/ha entrevistado/a. 

 Práctica oral de entrevistas empregando a linguaxe vista anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar diálogos sobre as situacións dadas 
utilizando as expresións vistas. 

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

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

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

 Realización de diferentes tipos de exercicios para demostrar a comprensión do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

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

 Lectura sobre as actividades que fixeron tres adolescentes británicos durante o verán. 

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

Extra reading: THE SCOUTS 

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

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

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

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

1,2,3,4,5,6,7 
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B4.1-B4.2 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun artigo xornalístico. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir un evento nun artigo xornalístico: 
os adxectivos e adverbios de modo, e o grao superlativo en adxectivos e adverbios. 

 Preparación antes de escribir un artigo xornalístico practicando a estrutura e a linguaxe 
típicas mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun artigo xornalístico para describir un evento seguindo os pasos 
facilitados no apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado cos logros persoais. 

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

 Realización de exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
Vocabulary 

 Expresións relacionadas con diferentes tipos de actividades. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes actividades nun campamento educativo de 
verán. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

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

 Expresión de accións que comezan no pasado e teñen unha continuidade no presente: o 
Present Perfect Simple. Uso e formación da afirmativa, da negativa e da interrogativa. 

 Expresión de hábitos no pasado: used to. 

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

 English in Use: for e since. 
Grammar 

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

 Expresión de rutinas no pasado: used to. 

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

 Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas. 

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

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

 English in Use: breve explicación sobre a pronuncia correcta da terminación -ed  tra os sons 
/d/ e /t/. 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para falar dos intereses persoais. 

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

Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao 
longo de toda a unidade. 

1,2,3,4,5,6,7 

 

1ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 3 

DECEMBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversa telefónica sobre plans de viaxe. 

 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa conversa sobre os plans da viaxe 
que se escoitou anteriormente. 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversa sobre plans de viaxe. 

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

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

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.4 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral de conversas sobre a elección dos utensilios para viaxar co emprego da 
gramática e o vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar da viaxe ideal do alumno/a e dos cinco 
utensilios imprescindíbeis para esa viaxe utilizando as expresións dadas. 

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

1,2,3,4,5,6,7 
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que di outra persoa. 
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

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

 Interacción oral co compañeiro/a para expresar accións futuras dependendo das situacións 
dadas utilizando as expresións aprendidas. 

 Showing approval: expresións para mostrar aprobación. 
Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para planear a viaxe ideal utilizando as expresións 
aprendidas e apoiándose nas imaxes dos pósters que aparecen no exercicio. 

Everyday English: Getting Information. Travel updates 

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

 Práctica oral de conversas relacionadas cos plans de viaxe empregando a linguaxe vista 
anteriormente. 

 English in Use: asking for more information. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas sobre plans de viaxe coas 
expresións vistas e coa información que se dá. 

B3.1-B3.2 

Reading 

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

 Comprensión da información clave do texto. 

 English in Use: nomes de comidas de orixe animal. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
CLIL Geography: Unusual Journeys 

 Lectura de textos que falan sobre diferentes tipos de viaxes extraordinarias. 

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

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 TASK: escribir un parágrafo sobre unha viaxe que fixeran ou que lles gustaría facer. 
Extra reading: Cleaning up Mount Kenya 

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

 Realización de exercicios para demostrar que se comprenderon os contidos. 

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

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

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun correo electrónico que fala 
sobre plans de viaxe. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir plans de viaxe (be going to) e facer 
predicións futuras (will), e uso da puntuación típica da linguaxe informal (raias, puntos 
suspensivos, parénteses e signos de exclamación). 

 Preparación antes de escribir un correo electrónico descritivo sobre plans de viaxe 
practicando a estrutura e a linguaxe típicas mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun correo electrónico para describir plans de viaxe seguindo os 
pasos facilitados no apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 A equipaxe para unha viaxe. 

 Identificación de diferentes preparativos para as viaxes. 

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

 Elaboración dunha lista de roupa e accesorios de moda. 
Vocabulary 

 As viaxes. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes expresións relacionadas coas viaxes. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: collocations co verbo take. 
Grammar 

 Expresión de plans futuros con be going to, e de decisións espontáneas e predicións con 
will. Uso e formación. 

 Future Continuous. 

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

Grammar 

 Expresión de plans futuros con be going to, e de decisións espontáneas e predicións con 
will. Uso e formación. 

 Future Continuous. 

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

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

 Pronuncia correcta de consoantes finais. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 A entoación e o ritmo das oracións. 

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

 Repaso da linguaxe utilizada para falar de plans de viaxe. 
Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao 
longo de toda a unidade. 

 

2ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 4 

XANEIRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversa telefónica relacionada cos lugares da cidade. 
Listening 

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

 Resposta a varias preguntas sobre o contido da conversa.  

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.4 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral do vocabulario relacionado coas cidades e cos elementos urbanos mediante o 
emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para describir os distintos sitios da cidade e adiviñar de 
cal se trata. 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral para falar das cidades e dos elementos urbanos utilizando a gramática e o 
vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar dos distintos elementos urbanos utilizando as 
expresións aprendidas. 

 Responding: uso de expresións lingüísticas para expresar respostas. 
Speaking 

 Práctica oral para indicar enderezos. 

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

 Clarifying: expresións para preguntar por enderezos e responder. 
Everyday English: Getting directions. Finding your own way 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas para indicar enderezos. 

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

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar as preguntas e respostas sobre como 
chegar a un sitio utilizando as expresións dadas. 

 Word Power: diferenza entre os distintos significados das palabras “right”, “left” e “second” 
dependendo do contexto. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

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

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

 Comprensión da información clave do texto. 

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

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
Culture 

 Comprensión oral e escrita dun texto escrito sobre distintos monumentos emblemáticos do 
mundo. 

 Realización dun cuestionario para demostrar a comprensión oral e escrita do texto. 
Extra reading: Australia's Most Famous Bridge 

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

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

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

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

 TASK: escribir un texto sobre a historia e as características dun monumento emblemático 
coñecido da zona en que o estudante vive dando todos os datos que se piden. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 

Writing 

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

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir un lugar: there is, there are, 
cuantificadores e determinantes. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Análise da linguaxe típica empregada á hora de dar exemplos: palabras e expresións como 
like, for example e such as. 

 Preparación antes de escribir un texto descritivo practicando a estrutura e a linguaxe típicas 
mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun texto descritivo seguindo os pasos facilitados no apartado 
Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use.  

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Lugares da cidade e os elementos urbanos. 

 Comprensión oral de conversas telefónicas. 

 Word Power: nomes compostos. 
Vocabulary 

 Adxectivos para describir os lugares da cidade. 

 Comprensión e expresión oral dos lugares da cidade. 

 Práctica do uso correcto do vocabulario aprendido. 

 Did You Know?: breve explicación sobre o uso de palabras diferentes nos distintos países 
para designar unha mesma cousa. 
Grammar 

 Frases condicionais formación e uso. 

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

Grammar 

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

 Comprensión oral sobre cidades e os seus elementos urbanos. 

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

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

 Uso correcto do acento nas palabras. 

 English in Use: breve explicación sobre que son os cognates. 
Focus on Functional Language 

 Uso da linguaxe utilizada para indicar enderezos. 
Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, da linguaxe funcional e da gramática vistos ao 
longo de toda a unidade.  

1,2,3,4,5,6,7 

 

2ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 5 

FEBREIRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Comprensión oral da descrición dunha cea. 

 Realización de exercicios para demostrar a comprensión do audio. 
Listening 

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

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre as conversas. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.4 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral de conversas en que se compara unha comida con outra co emprego da 
gramática e o vocabulario vistos. 

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

 Speculating: fórmulas lingüísticas para facer especulacións. 
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

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

 Interacción oral co compañeiro/a para simular unha situación en que un cliente/a presenta 
unha queixa a un camareiro/a utilizando as expresións aprendidas. 

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

Speaking 

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

 Facer unha carta dun restaurante utilizando o vocabulario aprendido. 
Everyday English: Ordering food. Instructions 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas nun restaurante entre 
camareiro/a e cliente/a. 

 Práctica oral de conversas típicas nun restaurante empregando a linguaxe vista 
anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas típicas dun restaurante 
utilizando as expresións vistas e a información que se dá. 

 Compresión escrita das instrucións de diversos dispositivos. 

 Práctica oral de conversas típicas con atención ao cliente fronte ás dificultades que presenta 
usar un dispositivo. 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dun artigo dunha revista sobre os hábitos alimentarios dos británicos e dos 
franceses para realizar diferentes tipos de exercicios. 

 Comprensión da información clave do texto. 

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

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 English in Use: comparacións con much e one of. 
Health: What's on Your Plate? 

 Comprensión dun texto escrito sobre a recomendación dietética de Michelle Obama “My 
Plate”. 

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

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

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

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

  TASK: escribir sobre unha festa ou celebración do país en que viven, e describir que tipo de 
comida se come e os costumes. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 

Writing 

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

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de facer unha crítica dun restaurante: 
adxectivos. Orde dos adxectivos. 

 Preparación antes de escribir unha crítica dun restaurante practicando a estrutura e a 
linguaxe típicos mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dunha crítica dun restaurante seguindo os pasos facilitados no 
apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Adxectivos para describir comida. 

 Identificación de diferentes adxectivos para describir comida a través de varias fotografías. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos para describir comida. 

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

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

Vocabulary 

 Cartas de restaurantes. 

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

 Word Power: terminación en -ed dalgúns adxectivos e a súa variación dependendo da 
variante do idioma, como roast/roasted. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
Grammar 

 Uso dos pronomes de relativo. 

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

Grammar 

 Defining reactives clauses: formación e uso. 

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

Pronunciation 

 Pronuncia correcta do son /f/. 

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

 English in Use: entoación de Questions tags. 
Focus on Functional Language 

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

 English in Use: expresións para expresar os gustos (I love, I'm mad about, I'm keen on, I 
don't especially like e I can't stand).  

Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao 
longo de toda a unidade. 

1,2,3,4,5,6,7 
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2ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 6 

MARZO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Comprensión oral de dúas conversas sobre problemas coas amizades. 

 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coas conversas que se escoitaron 
anteriormente.  

Listening 

 Comprensión oral dun programa de radio. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o programa de radio.  

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.4 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para dar consellos sobre relacións interpersoais utilizando 
as expresións dadas. 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral para comparar habilidades co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para comparar habilidades utilizando as expresións 
aprendidas. 

 Responding to comparisons: expresións para compararse con outra persoa. 
Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre problemas interpersoais utilizando as 
expresións aprendidas. 

 Empathising: expresións para mostrar empatía. 
Everyday English: Saying you are sorry. Apologies 

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

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

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas para aprender a pedir e aceptar 
desculpas coas expresións vistas e coa información que se dá. 

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

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

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

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 English in Use: uso de modais co primeiro condicional. 

 Word Power: uso de reporting verbs como said, ordered, asked e insisted para expresar o 
que outra persoa di. 

CLIL Literature: The All-American Slurp 

 Comprensión oral  e escrita dun texto literario sobre a amizade xurdida entre unha 
inmigrante chinesa e unha rapaza estadounidense. 

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

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

 Compresión oral e escrita dun texto sobre a elaboración de recordos de amizade no pasado. 

 Demostración de que se entenderon os contidos dos textos contestando varias preguntas. 

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

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

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 

Writing 

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

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir unha carta para pedir consello: o 
Present Simple para presentar o problema, o Present Simple ou o Past Simple para dar 
exemplos, os modais para dar consello, a presentación dos feitos, e as fórmulas lingüísticas 
para expresar opinións como I think, I feel, it seems e in my opinion. 

 Preparación antes de escribir unha carta para pedir consello practicando a estrutura e a 
linguaxe típicos mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dunha carta para pedir consello seguindo os pasos facilitados no 
apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use.  

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado coas relacións persoais. 

 Realizar un cuestionario e identificar diferentes verbos e expresións utilizados para describir 
os aspectos relacionados coas relacións persoais. 

 Comprensión e expresión oral do vocabulario relacionado coas relacións persoais. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Word Power: breve explicación sobre que hai phrasal verbs formados por un verbo e dúas 
partículas como fall out with. 

Vocabulary 

 Adxectivos relacionados coa personalidade. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos relacionados coa personalidade. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: uso dos prefixos in-, mi-, un- e dis- para crear palabras co significado oposto. 
Grammar 

 Uso de should para dar e pedir consello, have to e must para falar de obrigas, don't have to 
para expresar a ausencia de obriga e mustn't para prohibicións. 

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

Grammar 

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

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

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

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

 Acentuación correcta das frases con contraccións. 

 English in Use: acentuación dos modais nunha frase cando se quere facer fincapé en algo. 
Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para expresar aspectos persoais.  
Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao 
longo de toda a unidade. 

 

3ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 7 

ABRIL - MAIO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

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

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

Listening 

 Comprensión oral dunha entrevista dun policía a unha testemuña. 

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

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.4 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

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

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral para explicar o significado de varias palabras co emprego da gramática e do 
vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para explicar o significado de varias palabras utilizando as 
expresións aprendidas. 

 Guessing: fórmulas lingüísticas para expresar que se adiviñou algo. 
Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para facer un informe de policía e describir un delito 
utilizando as expresións aprendidas. 

 Showing uncertainty: fórmulas lingüísticas para expresar que un non está totalmente 
certo/a de algo que pasou. 

Everyday English: Reporting an Emergency.  First-Aid Instructions 

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

 Práctica oral das chamadas de emerxencia empregando a linguaxe vista anteriormente. 

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

 Comprensión oral, práctica e repaso do vocabulario e expresións típicas de primeiros 
auxilios. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 
Reading 

 Lectura dun artigo dun xornal sobre o uso das redes sociais por parte da policía para 
identificar persoas que participaron nuns disturbios para realizar diferentes tipos de 

1,2,3,4,5,6,7 
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exercicios. 

 Comprensión da información clave do texto. 

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

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

 Identificación no texto de palabras clave mediante  as súas definicións. 
Culture: The Firefighters of New York 

 Comprensión escrita dun texto sobre os bombeiros de Nova York. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

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

 Comprensión oral e escrita duns textos sobre personaxes lendarios famosos. 

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

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

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

 TASK: escribir un parágrafo sobre algún dos personaxes lendarios famosos que aparecen no 
exercicio. 

B4.1-B4.2 

Writing 

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

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir unha nova de sucesos para un 
xornal: uso da pasiva para describir accións, e de conectores de propósito como to, in order 
to e so that. 

 Preparación antes de escribir unha nova de sucesos nun xornal mediante a realización de 
varios exercicios. 

 Writing Task: produción dunha nova de sucesos para un xornal seguindo os pasos 
facilitados no apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado coa delincuencia. 

 Identificación do vocabulario relacionado coa delincuencia. 

 Comprensión e expresión oral de palabras relacionadas coa delincuencia. 

 Word Power: diferenza entre o significado de steal e rob. 
Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con reportaxes de actos de delincuencia. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes expresións, adxectivos, substantivos e verbos 
relacionados coas reportaxes de actos de delincuencia. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: collocations co verbo lose. 
Grammar 

 Estrutura e usos da pasiva. 

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

 English in Use: uso de by nas pasivas. 
Grammar 

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

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

Pronunciation 

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

 Entoación correcta das oracións interrogativas. 

 English in Use: entoación das Yes/No Questions. 
Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para falar de actos de delincuencia. 
 Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao 
longo de toda a unidade.  

1,2,3,4,5,6,7 

 

3ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 8 

MAIO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Comprensión oral dun programa de radio sobre a biografía de Thomas Edison. 

 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa biografía de Thomas Edison. 
Listening 

 Comprensión oral dun concurso de preguntas e respostas. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o concurso.  

B2.1 – B2.4 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para contrastar ideas utilizando as expresións dadas. 

 Práctica oral sobre accións pasadas. 
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral para facer preguntas e respondelas co emprego da gramática e do vocabulario 
vistos. 

 Interacción oral cos compañeiros/as para facer preguntas e respondelas utilizando as 
expresións aprendidas. 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar de inventos utilizando as expresións 
aprendidas. 

 Qualifying answers: expresións habituais para dar respostas. 
Everyday English: Making a Complaint 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas entre cliente/a e dependente/a dunha tenda. 

 Práctica oral de conversas relacionadas coa compra de produtos defectuosos nunha tenda 
empregando a linguaxe vista anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar situacións en que o cliente/a ten un 
problema cun produto que comprou coas expresións vistas e coa información que se dá. 

 Produción escrita dun correo electrónico de queixa dun produto defectuoso. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dun texto dun artigo dunha revista sobre o inventor xaponés Yoshiro Nakamatsu co 
fin de realizar diferentes tipos de exercicios. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre as patentes. 

 English in Use: everything, everyone e everywhere seguidos por un verbo en singular. 
CLIL Technology: Innovators 

 Comprensión oral e escrita de dous textos sobre diferentes innovacións. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 
Extra Reading 

 Comprensión oral dunha conversa sobre iPods nano vermellos para contestar unha 
pregunta. 

  Comprensión escrita dun texto acerca de dous inventos diferentes. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 Did you know?: datos curiosos sobre os zapatos eléctricos de Trevor Baylis. 

 TASK: Escribir sobre un invento que cambiara o mundo. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dun ensaio sobre un invento. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un ensaio sobre un invento: 
conectores de adición como also, in addition, as well as e moreover para engadir 
información. 

 Preparación antes de escribir un ensaio sobre un invento mediante a realización de varios 
exercicios.. 

 Writing Task: produción dun ensaio sobre un invento seguindo os pasos facilitados no 
apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use.  

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Inventos. 

 Identificación de vocabulario típico relacionado cos inventos. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes palabras relacionadas cos inventos. 

 Word Power: uso dos sufixos -ful e -less para formar adxectivos con significados opostos. 
Vocabulary 

 Aparellos eléctricos. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes aparellos eléctricos. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: uso de verbos e dos sufixos -er e -or para formar nomes de aparellos 
eléctricos. 

Grammar 

 Formación e uso do Past Perfect Simple. 

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

Grammar 

 Uso correcto dos tempos verbais Past Perfect Simple e Past Simple. 

 Uso correcto de toda a gramática que se ten visto ao longo de todo o libro a través de 

1,2,3,4,5,6,7 
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distintas actividades.  
Pronunciation 

 Pronuncia correcta do son /ʃ/. 

 A entoación das oracións. 

 English in Use: entoación dos sufixos. 
Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para falar de varios inventores e dos seus inventos. 
Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao 
longo de toda a unidade. 

 

3ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 9 

MAIO - XUÑO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Comprensión oral dunha descrición dun peixe globo. 

 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa descrición que se escoitou 
anteriormente. 

Listening 

 Comprensión oral dunha clase que imparte un profesor de Bioloxía e dunhas presentacións 
que fan uns alumnos ante a clase. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre a lección do profesor 
e a presentación dos alumnos.  

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.4 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para facer e responder preguntas sobre animais utilizando 
as expresións dadas. 

 Reposting a conversation. 
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral para comparar accións co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para comparar accións utilizando as expresións 
aprendidas. 

 Reporting instructions. 
Everyday English: Doing a Research. A Presentation 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas relacionadas coa procura de información en 
Internet. 

 Realización de varias actividades relacionadas coa procura de información en Internet. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dun artigo dunha revista sobre a biomímese para realizar diferentes tipos de 
exercicios. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Localización de tres países nun mapa. 

 Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre o número de quenllas que morren a 
mans do ser humano ao ano. 

Science: Extinct, But Not Forgotten 

 Comprensión oral dunha visita por un museo para contestar unha pregunta. 

 Comprensión escrita dun texto acerca da ave elefante. 

 Realización de exercicios para demostrar que se comprenderon os contidos. 

 Localización nun mapa dos países mencionados no texto. 
Extra Reading 

 Comprensión oral e escrita de dous textos sobre a Gran Barreira de Coral australiana e os 
problemas relacionados coa conservación. 

 Identificación de varios datos que se piden acerca dos contidos do texto. 

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre os arrecifes de corais. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 TASK: elixir un sitio que sexa Patrimonio da Humanidade no mundo e escribir un parágrafo 
sobre el. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise dun artigo sobre un animal. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un artigo: adxectivos e adverbios 
para comparar, e conectores de contraste como but, however e although para contrastar. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Preparación antes de escribir un artigo mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun artigo seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Ready 
to Write e coa axuda do cadro English in Use.  

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado co mundo dos animais. 

 Identificación de vocabulario típico relacionado cos animais. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes palabras relacionadas cos animais. 

 Word Power: información sobre o uso dos pronomes reflexivos. 
Vocabulary 

 Partes do corpo dos animais. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes partes do corpo dos animais. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: expresións idiomáticas relacionadas cos animais. 
Grammar 

 Reported Speech: Statements and Questions. Uso e formación. 

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

 English in Use: reporting verb say and tell + that. 
Grammar 

 Reported Speech: orders, requests, offers and suggestions. Uso e formación. 

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

 Comprensión oral dunha das actividades. 
Pronunciation 

 Pronunciación correcta dos sons /i:/, /i/ e /ei/. 

 Patróns de acentuación das palabras ligadas na oración. 

 English in Use: a unión de palabras na pronuncia. 
Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para falar os animais. 

 Comprensión oral da actividade. 
Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, da linguaxe funcional e da gramática vistos ao 
longo de toda a unidade. 

1,2,3,4,5,6,7 

 

MATERIAL DE REFERENCIA: 1 – Libro de texto; 2 – Workbook; 3 – Audio;  4 – Vídeo; 5 – Interactive Student; 

6 – Extra material; 7 – Outros 

 

4.6.4. 4º ESO 

1ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 1 

SETEMBRO - OUTUBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversa sobre un festival. 

 Realización de varios exercicios para contestar preguntas sobre o contido da conversa. 

 English in Use: diferenza de uso entre high e tall. 
Listening 

 Comprensión oral dunha entrevista para o xornal escolar. 

 Comprensión oral dunha segunda entrevista. 

 Realización de exercicios relacionados co contido das entrevistas. 
Everyday English: Safety Instructions 

 Comprensión oral das instrucións proporcionadas por un guía de descenso de ríos. 

 Lectura e comprensión das instrucións de seguridade dunha tenda de aluguer de buggies. 

 Redacción, xunto cun compañeiro/a, das instrucións de seguridade dunha actividade 
deportiva. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral de conversas para falar sobre plans mediante o emprego da gramática e o 
vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre plans. 

 English in Use, Reacting to plans: fórmulas para expresar reaccións ante un plan. 

1,2,3,4,5,6,7 
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Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral de conversas para falar de tres actividades que farán dos compañeiros/as á 
mesma hora do día mediante o emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

 English in Use, Comparing future activities: fórmulas para comparar actividades que se 
realizarán no futuro. 

Speaking 

 Entrevista a un compañeiro/a para que fale de si mesmo/a. 

 English in Use, Expressing surprise: expresións para indicar sorpresa. 
Everyday English: Giving Warnings 

 Vocabulario e expresións típicas relacionadas co perigo e os riscos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre situacións onde exista risco coas 
expresións vistas e a información que se dá. 

 IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

B3.1 

Reading 

 Lectura dun texto sobre wingsuit jumping para obter información e relacionar entre si os 
datos que se piden. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Did You Know?: breve información sobre a marca batida por Jhonatan Florez. 
CLIL: On the Front Line 

 Comprensión dun artigo sobre os correspondentes de guerra. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 
Culture Magazine 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre incendios. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 TASK: redacción dun parágrafo sobre un grande incendio do país do alumno. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura do contido un texto descritivo. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir a unha persoa: tempos pasados 
para falar dos seus logros, tempos futuros para falar das súas esperanzas e conectores 
causais e consecutivos. 

 Writing Task: produción dun texto descritivo seguindo os pasos facilitados no apartado 
Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado co risco e o perigo. 

 Realización de exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: palabras que poden funcionar como verbo e substantivo. 
Vocabulary 

 Adxectivos para describir distintas experiencias. 

 Práctica do uso correcto do vocabulario aprendido. 

 Word Power: adxectivos que rematan en –ous ou –al. 
Grammar 

 Uso do futuro con be going to para falar de plans e con will para falar de predicións, 
decisións espontáneas e promesas, e do Present Simple con valor de futuro para falar de 
horarios. 

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

 Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 
Grammar 

 Uso do Future Continuous para falar de accións que estarán transcorrendo nun momento 
dado do futuro. 

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

 English in Use: uso do Future Continuous para preguntarlle a alguén polos seus plans, sobre 
todo se se quere facer una petición. 

Pronunciation 

 Entoación de will en respostas curtas e afirmativas ou negativas.  

 Pronuncia correcta de sons de especial dificultade: /ɪ/ e /e/. 

 English in Use: explicación sobre como entoar will en respostas curtas e afirmativas ou 
negativas. 

Focus on Functional Language 

 Uso da linguaxe utilizada para facer unha entrevista. 
Language Summary 

 Resumo a xeito de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao longo 
de toda a unidade. 

1,2,3,4,5,6,7 
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1ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 2 

NOVEMBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 

Listening 

 Comprensión oral dun debate sobre a lingua dothraki da serie Xogo de tronos. 

 Realización de exercicios relacionados co debate que se escoitou anteriormente. 
Listening 

 Comprensión oral dunha crítica de cine. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o contido da crítica. 

 Word Power: palabras con diferentes significado e funcións dentro da oración. 
Everyday English: A Presentation 

 Exercicios de relación de imaxes sobre o palacio de Buckingham. 

 Comprensión oral dunha exposición sobre o palacio de Buckingham. 

 Realización dunha exposición sobre un lugar. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para responder preguntas a modo de concurso co 
vocabulario e a gramática aprendidos na unidade. 

 English in Use, Giving feedback: fórmulas para dar feedback. 
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral de conversas preguntando e respondendo mediante o emprego da gramática e 
o vocabulario vistos. 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre unha película utilizando o vocabulario 
aprendido. 

Everyday English: Meeting Friends 

 Vocabulario e expresións típicas das conversas entre dúas persoas que queren concertar un 
encontro ou cita. 

 Práctica oral de conversas relacionadas coa concertación de citas ou encontros. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas relacionadas coa concertación de 
citas ou encontros utilizando as expresións dadas. 

 IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1 

Reading 

 Lectura dunha crítica da serie de televisión Xogo de tronos para realizar diferentes tipos de 
exercicios. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Did You Know?: breve información sobre os paralelismos entre Xogo de tronos e a historia. 

 English in Use: uso de each other e one another. 
Culture: Pop Star Royalty 

 Lectura dun texto sobre artistas británicos con tratamento real. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 
Culture Magazine 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre os matrimonios reais. 

 Realización de varios exercicios sobre o contido do texto. 

 TASK: redacción dun parágrafo sobre unha familia real e creación dunha árbore 
xenealóxica. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dunha crítica de cine. 

 Linguaxe utilizada á hora de redactar unha crítica de cine: oracións de relativo e conectores 
adversativos. 

 Preparación antes de escribir unha crítica de cine mediante a realización de varios 
exercicios. 

 Writing Task: produción dunha crítica de cine seguindo os pasos facilitados no apartado 
Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado coa realeza. 

 Realización de exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Relación de palabras do texto coas súas definicións. 

 English in Use: información sobre as palabras crown e throne. 

 Word Power: diferenzas entre palabras da mesma familia como kill, execute, assassinate. 

1,2,3,4,5,6,7 
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Vocabulary 

 Cine e televisión. 

 Lectura dunha guía de televisión dun xornal. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
Grammar 

 Oracións especificativas para falar sobre persoas ou cousas proporcionando información 
fundamental sobre os substantivos que fan referencia a estas. 

 Compostos con some, any e no. 

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

 Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 
Grammar 

 Oracións explicativas para proporcionar información extra sobre algo ou alguén. 

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

 English in Use: posibilidade ou non de omisión dos pronomes relativos nas oracións 
especificativas e as oracións explicativas. 

Pronunciation 

 Pronunciación correcta dos sons /s/, /k/ e /tʃ/. 

 English in Use: preposicións acentuadas ao final da oración. 

 Exercicios para practicar a pronuncia. 
Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe sobre o cine e a televisión. 
Language Summary 

 Resumo a xeito de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao longo 
de toda a unidade. 

 

1ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 3 

DECEMBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 

Listening 

 Comprensión oral da información que proporciona un guía.. 

 Realización de exercicios sobre o contido da información proporcionada polo guía. 
Listening 

 Comprensión oral de presentacións de traballos escolares. 

 Realización de varios exercicios sobre o contido das presentacións. 
Everyday English: UK and US English 

 Palabras distintas no inglés británico e americano. 

 Comprensión oral de diálogos para diferenciar falantes ingleses e americanos. 

 Práctica oral dos diálogos. 

 IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 

Speaking 

 Práctica oral de conversas para falar de novas mediante o emprego da gramática e o 
vocabulario vistos. 

 English in Use, Reacting to news: fórmulas para reaccionar ao oír unha nova. 
Speaking 

 Práctica oral cun compañeiro/a para contar unha historia co emprego da gramática e o 
vocabulario vistos. 

Speaking 

 Práctica oral de conversas para falar de fenómenos estraños mediante o emprego da 
gramática e o vocabulario vistos. 

 English in Use, Empathising: fórmulas lingüísticas para xerar empatía. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1 

Reading 

 Comprensión escrita dun artigo sobre un feito misterioso. 

 Realización de diferentes tipos de exercicios sobre o contido do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Did You Know?: dato curioso sobre o consumo de cenorias. 
Culture: What’s in a Name? 

 Comprensión dun artigo sobre nomes de personaxes literarios que pasaron á lingua inglesa. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 
Culture Magazine 

 Comprensión oral e escrita de catro textos sobre fenómenos e desastres naturais. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Realización de varios exercicios sobre o contido do texto. 

 TASK: redacción dun parágrafo sobre un dos desastres naturais mencionados. 

B4.1 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos duna historia. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir unha historia: Past Continuous, Past 
Simple, Past Perfect Simple e conectores de secuencia. 

 Preparación antes de escribir unha historia practicando a estrutura e a linguaxe típicas 
mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dunha historia seguindo os pasos facilitados no apartado Getting 
Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

Everyday English: Online Posts 

 Exercicio sobre as supersticións en diferentes partes do mundo. 

 Exercicio con opinións en Internet sobre as supersticións. 

 Expresión escrita dunha opinión en Internet sobre as supersticións. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado cos misterios. 

 Comprensión de varios textos escritos sobre misterios. 

 Realización de exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Did You Know?: información breve sobre o Triángulo das Bermudas. 

 Word Power: phrasal verbs con look. 
Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con fenómenos naturais e sobrenaturais. 

 Word Power: a irregularidade da palabra phenomena. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
Grammar 

 Uso do Present Perfect Simple para falar de accións que ocorreron nun período sen 
especificar o que son relevantes no presente e do Past Simple para falar de accións 
completadas nun período específico no pasado. 

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

 English in Use: uso do Present Perfect Simple para falar de noticias e do Past Simple para 
facer máis preguntas co fin de obter máis información sobre o suceso. 

Grammar 

 Uso do Past Perfect Simple e do Past Simple para contar historias. 

 Uso da expresión used to para falar de hábitos practicados no pasado. 

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

 Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 
Pronunciation 

 Pronuncia correcta dos sons /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ e /ɔ:/. 

 English in Use: pronuncia da letra w cando aparece en medio dunha palabra ou ao final. 
Focus on Functional Language 

 Preguntas e respostas sobre fenómenos estraños. 
Language Summary 

 Resumo a xeito de repaso del vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao 
longo de toda a unidade. 

1,2,3,4,5,6,7 

 

2ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 4 

XANEIRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 

Listening 

 Comprensión oral da descrición de varios animais. 

 Realización de exercicios sobre o contido do audio. 
Listening 

 Comprensión oral dun programa de radio. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o programa de radio. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para comparar formas de comportamento. 
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral de conversas para falar de accións polas que se expresa arrepentimento 

1,2,3,4,5,6,7 
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mediante o emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

 English in Use, Showing regret: expresións para mostrar arrepentimento. 
Speaking 

 Práctica oral de conversas para falar sobre problemas e solucións mediante o emprego da 
gramática e o vocabulario vistos. 

 English in Use, Expressing hope: fórmulas para expresar esperanza. 
Everyday English: Interviewing 

  Comprensión oral das preguntas realizadas por un orientador nunha entrevista. 

 Vocabulario e expresións típicas das entrevistas cun orientador. 

 Práctica oral de entrevistas típicas cun orientador empregando a linguaxe vista 
anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar entrevistas típicas cun orientador utilizando 
as expresións vistas e a información que se dá. 

 IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

B3.1 

Reading 

 Lectura dunha infografía sobre as formigas para realizar diferentes tipos de exercicios. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre as formigas. 
CLIL: Let’s Fight Back 

 Comprensión dun texto escrito sobre organizacións que loitan contra o acoso escolar. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 
Culture Magazine 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre a gastronomía de Londres. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 TASK: escribir sobre un prato favorito. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun correo electrónico en que se 
fala dun problema. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de redactar un correo electrónico en que se 
fala dun problema: condicionais e linguaxe formal. 

 Preparación antes de escribir un correo electrónico en que se fala dun problema 
practicando a estrutura e a linguaxe típicas mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun correo electrónico en que se fala dun problema seguindo os 
pasos facilitados no apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

Everyday English: A Questionnaire 

 Lectura e comprensión escrita de anuncios para facer un voluntariado. 

 Comprensión oral dun diálogo sobre un voluntariado. 

 Completar un cuestionario para facer un voluntariado. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Vocabulario sobre interacción social. 

 Exercicios para practicar o vocabulario sobre interacción social. 

 Word Power: información sobre os idioms.  
Vocabulary 

 Vocabulario sobre a vida na cidade. 

 Word Power: raíz da palabra employment. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Relación de palabras do texto coas súas definicións. 
Grammar 

 Uso do primeiro condicional para falar de situacións que se darán ou non no futuro segundo 
se cumpra ou non unha condición, do condicional cero para describir verdades universais e 
das oracións temporais para falar de acontecementos futuros e declaracións xerais. 

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

 Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 
Grammar 

 Uso do segundo condicional para falar de situacións hipotéticas e prestar consello, e do 
terceiro condicional para falar de algo que non pode pasar porque a oportunidade se 
perdeu. 

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

 Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 

 English in Use: uso de modais diferentes de will e would ao utilizar os condicionais. 
Pronunciation 

 Pronunciación correcta dos sons /dʒ/ e /g/. 

 Palabras con letras mudas. 

 English in Use: trabalinguas. 
Focus on Functional Language 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Repaso da linguaxe sobre a vida na cidade utilizada. 
Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao 
longo de toda a unidade. 

 

 

2ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 5 

FEBREIRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 

Listening 

 Comprensión oral dunha nova sobre o Día do Solteiro. 
 Realización de exercicios sobre o contido da nova. 
Listening 

 Comprensión oral dunha conversa nunha tenda. 
 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o contido 

da conversa. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a 
través da expresión oral. 

 Práctica oral de conversas para describir un produto visto nun anuncio mediante 
o emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

 English in Use, Responding to guesses: fórmulas lingüísticas frecuentes para 
responder a intentos de acerto. 

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

través da expresión oral. 
 Práctica oral de conversas para expresar accións futuras mediante o emprego da 

gramática e o vocabulario vistos. 
Speaking 
 Práctica oral de conversas actuando como cliente/a e persoal dunha tenda 

mediante o emprego da gramática e o vocabulario vistos. 
 English in Use, Responding to thanks: fórmulas para responder un 

agradecemento. 
Everyday English: Buying and Selling 
 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas sobre a mercadotecnia 

e as compras. 
 Práctica oral de conversas relacionadas coa mercadotecnia e as compras 

empregando a linguaxe vista anteriormente. 
 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas sobre mercadotecnia e 

compras coas expresións vistas e a información que se dá. 
 IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu 

contido. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1 

Reading 

 Lectura dun artigo dixital que alerta aos consumidores sobre varios aspectos. 
 Realización de diferentes tipos de exercicios para demostrar a comprensión do 

texto. 
 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
 Did You Know?: información curiosa sobre os hábitos de compras dos xoves. 
 Word Power: información sobre as familias de palabras. 
CLIL: The Money in Our Pocket 
 Comprensión dun texto sobre a historia do diñeiro. 
 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e 

demostrar que se comprenderon os contidos. 
 IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 
Culture Magazine 
 Comprensión oral e escrita dun texto sobre o Black Friday. 
 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias 

preguntas. 
 TASK: redacción dun parágrafo sobre hábitos de compra.  

1,2,3,4,5,6,7 
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B4.1 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun texto en que se 
expresa unha opinión. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un texto en que se 
expresa unha opinión: a pasiva e expresións para ofrecer unha opinión, como in 
my opinion, etc. 

 Preparación antes de escribir un texto en que se expresa unha opinión 
practicando a estrutura e  linguaxe típicas mediante a realización de varios 
exercicios. 

 Writing Task: produción dun texto para expresar unha opinión seguindo os pasos 
facilitados no apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in 
Use. 

Everyday English: Messaging 
 Lectura e comprensión de SMS en que se anuncian diferentes produtos. 
 Exercicio sobre as abreviaturas utilizadas nos anuncios publicitarios. 
 Redacción dun SMS con contido publicitario. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Vocabulario sobre mercadotecnia. 
 Comprensión das diferentes opinións escritas expresadas. 
 Exercicios para practicar o vocabulario presentado. 
 English in Use: diferenzas de vocabulario entre o inglés británico e americano. 
Vocabulary 

 Vocabulario sobre compras. 
 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
 Word Power: collocations coa palabra price. 
Grammar 

 Uso da pasiva en presente e pasado para centrarse na acción e non na persoa que 
actúa en situacións de compravenda. 

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

 Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun 
exercicio. 

Grammar 
 Uso da pasiva en futuro para falar de compras en futuro e centrarse na acción. 
 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de 

distintas actividades.  
Pronunciation 

 Pronuncia correcta dos sons /tʃ/, /ʃ/ e /dʒ/, e diferenciación de pronuncia dunha 
mesma palabra segundo actúe como substantivo ou verbo. 

 English in Use: diferenciación de pronunciación dunha mesma palabra segundo 
actúe como substantivo ou verbo. 

Focus on Functional Language 
 Diálogo con expresións relacionadas coas compras. 
Language Summary 

 Resumo a xeito de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática 
vistos ao longo de toda a unidade. 

1,2,3,4,5,6,7 

 

2ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 6 

MARZO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 

Listening 

 Comprensión oral dunha entrevista na radio. 

 Diferentes exercicios para demostrar a comprensión da información clave da entrevista na 
radio. 

Listening 

 Comprensión oral dunha enquisa. 

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

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Práctica oral de conversas utilizando o estilo indirecto mediante o emprego da gramática e 
o vocabulario vistos. 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral de conversas para reproducir unha conversa mediante o emprego da 
gramática e o vocabulario vistos. 

 English in Use, Sequencing: conectores de secuencia. 
Speaking 

 Práctica oral de conversas realizando unha enquisa mediante o emprego da gramática e o 
vocabulario vistos. 

 English in Use, Assessing our actions: fórmulas para avaliar accións. 
Everyday English: Checking In at a Hotel 

 Vocabulario e expresións típicas na recepción dun hotel. 

 Práctica oral de conversas entre un hóspede e un recepcionista. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas entre un hóspede e un 
recepcionista coas expresións vistas. 

 IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

B3.1 

Reading 

 Lectura dun texto sobre a contaminación marítima. 

 Realización de diferentes exercicios sobre o contido do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 English in Use: uso de about, approximately e around. 

 Did You Know?: información sobre TED. 
CLIL: Galápagos – A Remote Paradise 

 Lectura dun texto sobre as illas Galápagos. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderan os contidos. 

 IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 
Culture Magazine 

 Comprensión oral e escrita duns textos sobre enerxías renovábeis. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 Did You Know?: datos curiosos sobre a enerxía eólica. 

 TASK: redacción dun parágrafo sobre unha fonte de enerxía renovábel distinta das 
amentadas.  

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun comentario para expresar 
unha opinión sobre un lugar. 

 Análise da linguaxe típica empregado á hora de escribir un comentario para expresar unha 
opinión sobre un lugar: estilo indirecto para reproducir o que outros dixeron sobre o lugar e 
conectores copulativos. 

 Preparación antes de escribir un comentario para expresar unha opinión practicando a 
estrutura e a linguaxe típicas mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun comentario para expresar unha opinión seguindo os pasos 
facilitados no apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

Everyday English: Adverts 

 Exercicios sobre anuncios de turismo ecolóxico escritos en medios dixitais. 

 Redacción dun anuncio sobre turismo ecolóxico nunha páxina web. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado co medio natural. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Relación de palabras clave do texto coas súas definicións. 

 Word Power: prefixos e sufixos: re- e -able. 
Vocabulary 

 Vocabulario relacionado coa reciclaxe. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Relación de palabras del texto coas súas definicións. 

 English in Use: uso das palabras tin e can no inglés británico e americano. 
Grammar 

 Uso do estilo indirecto para reproducir o dito por outra persoa. 

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

 English in Use: a conxunción that e os verbos say, tell e think. 
Grammar 

 Verbos declarativos: promise e enquire. 

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

 Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 
Pronunciation 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Pronuncia correcta dos sons /θ/, /ð/, /ʊ/ e /u:/. 

 English in Use: trabalinguas. 
Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada sobre a reciclaxe. 

 Did You Know?: información curiosa sobre a reciclaxe e o lixo na Suíza.  
Language Summary 

 Resumo a xeito de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao longo 
de toda a unidade.  

 

3ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 7 

ABRIL - MAIO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversa de tres atletas na radio. 

 Realización de varios exercicios para demostrar que se comprenderon o contido da 
conversa. 

Listening 

 Comprensión oral de diálogos nun colexio sobre problemas de saúde. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre os diálogos.  

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral de conversas para especular sobre problemas de saúde mediante o emprego 
da gramática e o vocabulario vistos. 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral de conversas para comentar problemas de saúde e prestar consellos mediante 
o emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

 English in Use, Showing concern: fórmulas lingüísticas para expresar preocupación. 
Speaking 

 Práctica oral de conversas para conxecturar sobre o acontecido nas imaxes mediante o 
emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

 English in Use, Agreeing / Disagreeing: fórmulas lingüísticas para expresar que se está de 
acordo ou non con algo. 

Everyday English: Going to the Doctor 

 Comprensión oral e vocabulario e expresións típicas do médico e o paciente nunha 
consulta. 

 Práctica oral a modo de médico e paciente empregando a linguaxe vista anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar unha conversa entre un médico e un 
paciente nunha consulta. 

 IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido.  

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1 

Reading 

 Lectura dun artigo dixital sobre música e saúde. 

 Exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Did You Know?: información curiosa sobre a capacidade de aprender e esquecer linguas tras 
un coma. 

 English in Use: uso de did en oracións afirmativas para mostrar énfase. 
CLIL: An App for Phobias 

 Comprensión escrita dun texto sobre una aplicación para combater fobias. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave o texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 
Culture Magazine 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre os animais e a saúde. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 Did You Know?: datos curiosos sobre as melloras que causan nos nenos nadar con golfiños. 

 TASK: redacción de un parágrafo sobre o uso dos cabalos en tratamentos. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dun correo electrónico informal. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un correo electrónico informal: 
modais e fórmulas informais de saúdo e despedida. 

 Preparación antes de escribir correo electrónico mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun correo electrónico seguindo os pasos facilitados no apartado 

1,2,3,4,5,6,7 
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Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 
Everyday English: An E-mail 

 Exercicios relacionados co envío e a solicitude de información a través dun correo 
electrónico. 

 Redacción dun correo electrónico solicitando maior información. 

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado co corpo humano. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 Word Power: idioms e partes do corpo. 
Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con problemas de saúde. 

 English in Use: diferenzas de vocabulario entre o inglés británico e americano. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
Grammar 

 Uso dos modais may e might para falar de posibilidade e de can, could e be able to para 
expresar capacidade e posibilidade. 

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

 English in Use: o verbo allow para dar permiso. 

 Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 
Grammar 

 Uso dos modais should para prestar consello, must, have to e need to para falar sobre unha 
obriga ou necesidade e mustn’t para expresar prohibición. 

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

 English in Use: uso de needn’t na linguaxe formal. 
Pronunciation 

 Pronunciación correcta dos sons /i:/ e /aɪ/. 

 Entoación correcta de oracións con modais. 

 English in Use: pronuncia enfática dos modais. 
Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para falar de problemas de saúde. 
Language Summary 

 Resumo a xeito de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao longo 
de toda a unidade. 

1,2,3,4,5,6,7 

 

3ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 8 

MAIO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 

Listening 

 Comprensión oral dunha exposición sobre un experimento. 

 Exercicios para demostrar a comprensión da información clave da exposición. 
Listening 

 Comprensión oral dun diálogo sobre unha experiencia. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o diálogo. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral de conversas para falar sobre os sentidos mediante o emprego da gramática e 
o vocabulario vistos. 

 English in Use, Asking for clarification: expresións para pedir unha aclaración. 
Speaking 

 Práctica oral de conversas para falar dun mesmo mediante o emprego da gramática e o 
vocabulario vistos. 

 English in Use, Reacting: expresións empregadas para expresar reaccións. 
Speaking 

 Práctica oral de conversas para falar sobre unha experiencia mediante o emprego da 
gramática e o vocabulario vistos. 

Everyday English: Giving Directions 

 Vocabulario e expresións para se mover en metro. 

 Realización de varias actividades relacionadas co vocabulario e as expresións para se mover 
en metro. 

 Interacción oral cun compañeiro/a utilizando o vocabulario e as expresións para se mover 
en metro. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

B3.1 

Reading 

 Lectura dunha entrada de blog sobre unha empresa turística para cegos. 

 Exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Did You Know?: información sobre o sistema de escritura braille. 
Culture: London – A Multicultural City 

 Comprensión escrita dun texto acerca da multiculturalidade de Londres. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 
Culture Magazine 

 Comprensión oral e escrita de tres textos sobre os sentidos. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 Did You Know?: datos curiosos sobre o sentido do gusto. 

 TASK: redacción dun parágrafo sobre os sabores e os ulidos preferidos. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura da descrición dunha experiencia. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir unha experiencia: adxectivos e 
adverbios para proporcionar unha descrición máis precisa. 

 Preparación antes de escribir unha descrición dunha experiencia mediante a realización de 
varios exercicios. 

 Writing Task: descrición dunha experiencia seguindo os pasos facilitados no apartado 
Getting Ready to Write e coa axuda do cuadro English in Use. 

Everyday English: A Web Page 

 Exercicios relacionados cunha páxina web e comentarios online. 

 Redacción dun anuncio sobre un museo para unha páxina web e de comentarios sobre el.  

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado cos sentidos. 

 Exercicios para practicar o vocabulario dos sentidos. 

 Word Power: expresións coa palabra sight.  
Vocabulary 

 Adxectivos descritivos. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: palabras que se confunden facilmente con outras. 
Grammar 

 Uso do xerundio como suxeito da oración e tras certos verbos, preposicións e expresións, e 
do infinitivo tras certos verbos e adxectivos. 

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

 Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 

 English in Use: verbos que poden ir seguidos tanto de infinitivo como de xerundio. 
Grammar 

 Cambio de significado de certos verbos cando van seguidos de xerundio ou infinitivo. 

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

Pronunciation 

 Pronuncia correcta dos sons /ʌ/, /æ/ e /u:/. 

 Patróns de acentuación dos adverbios de cantidade. 

 English in Use: acentuación dos adverbios de cantidade cando preceden un adxectivo. 
Focus on Functional Language 

 Uso de distintas expresións nun diálogo. 
Language Summary 

 Resumo a xeito de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao longo 
de toda a unidade.  

1,2,3,4,5,6,7 

 

3ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 9 

MAIO - XUÑO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 
Listening 

 Comprensión oral de tres estudantes de distintas partes do mundo falando sobre 
o seu colexio.  

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 Speaking 

 Práctica oral de conversas para falar de diferentes asuntos: descrición de imaxes, 
1,2,3,4,5,6,7 
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actividades ou traballos, debate sobre afirmacións e debate entre pais e fillos/as. 
Everyday English: Planning Your Future 

 Creación de diferentes diálogos e práctica oral destes cun compañeiro/a. 
 Interacción oral co compañeiro/a para practicar situacións en que se presta 

consello sobre unha situación relacionada cos estudos e o traballo. 

B3.1 

Reading 

 Lectura dun artigo sobre o estrés dos estudantes. 
 Realización de diferentes tipos de exercicios para demostrar a comprensión da 

información clave do texto. 
 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
CLIL: Getting Ready for Your Future 
 Lectura dun texto sobre como prepararse para o futuro. 
 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e 

demostrar que se comprenderon os contidos. 
 IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 
Culture Magazine 
 Comprensión oral e escrita dun texto sobre o contacto físico. 
 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias 

preguntas. 
 TASK: redacción dun parágrafo sobre as diferenzas respecto ao contacto físico en 

tres culturas diferentes.  

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1 

Writing 

 Realización de exercicios para repasar a orde e a elección das palabras, e os 
conectores á hora de afrontar a redacción dun texto, ademais da procura de 
erros nun texto xa redactado. 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura do contido un correo electrónico 
formal en que se solicita un posto de traballo. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de redactar un correo electrónico 
formal para solicitar un posto de traballo: linguaxe formal e despedida coa 
fórmula yours sincerely. 

 Writing Task: produción dun correo electrónico formal para solicitar un posto de 
traballo seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Ready to Write e coa 
axuda do cadro English in Use. 

Everyday English: An Online CV 
 Exercicios para aprender a redactar un currículo online. 
 Creación dun currículo online. 
 IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu 

contido. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Repaso do vocabulario e as técnicas de creación de palabras aprendidos durante 
o curso: prefixos, sufixos, familias de palabras, collocations e phrasal verbs con 
look e give. 

 Uso correcto do vocabulario que se ten visto ao longo da sección a través de 
distintas actividades.  

Grammar 
 Repaso da gramática aprendida durante o curso: tempos verbais, modais, 

oracións de relativo, condicionais, pasiva e estilo indirecto. 
 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de 

distintas actividades. 
Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe funcional aprendida ao longo do curso. 

1,2,3,4,5,6,7 

 

MATERIAL DE REFERENCIA: 1 – Libro de texto; 2 – Workbook; 3 – Audio;  4 – Vídeo; 5 – Interactive Student; 

6 – Extra material; 7 – Outros 

 

4.7. OBXECTIVOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

 Ser capaz de crear diálogos e conversas sobre calquera dos temas das unidades. 

 Ser capaz de formular preguntas en forma oral e escrita sobre os mesmos. 
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 Ter a habilidade de elaborar escritos sinxelos sobre calquera temática das unidades. 

 Coñecer e usar o vocabulario correspondente a cada nivel. 

 

4.7.1. 1º ESO 

 Gramática 

 Verbo to be. 

 Have got. 

 Coñecer e utilizar ben os pronomes demostrativos. 

 Coñecer e utilizar correctamente os adxectivos posesivos. 

 Saber utilizar o verbo to be nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Construír oracións interrogativas utilizando os pronomes interrogativos  Who, What, How, 

Where. 

 Prepositions:about, of, by. 

 Coñecer e utilizar ben tres formas distintas de expresar posesión ou  pertenza (adxectivos 

posesivos, ’s ou have/has got). 

 Coñecer e utilizar correctamente distintas maneiras de formar o plural dos substantivos. 

 Saber utilizar o verbo have got nas formas afirmativa, negativa e interrogativa do presente. 

 There is / there are. 

 Some, any. 

 Comparativos. 

 Saber utilizar o present simple dos verbos nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Distinguir correctamente entre nomes contables e incontables e utilizalos con an / some / any. 

 Coñecer e utilizar ben os adverbios de frecuencia. 

 Saber utilizar o present simple dos verbos nas formas afirmativa e negativa. 

 Utilizar correctamente as letras maiúsculas. 

 Saber utilizar o present continuous dos verbos nas formas afirmativa, negativa e interrogativa e dar 

respostas curtas. 

 Present simple e Present continuous comparados. 

 Nomes contables e incontables. 

 Some, any, much, many, a lot of, little, few. 

 Present Continuous para plans futuros. 

 Coñecer e utilizar ben expresións de tempo pasado. 

 Coñecer e utilizar correctamente os verbos estudados (regulares e irregulares) na forma do 

past simple. 

 Was e were 

 There was/ There were 

 Past Simple: verbos regulares e irregulares. 

 Past Simple: preguntas. 

 Adverbios de modo. 

 Imperativo. 

 Be going to: afirmativo, negativo e preguntas. 

 

Vocabulario 

 Relativo ao contido dunha aula. 
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 Referido ao tempo libre. 

 Palabras relacionadas coas distintas materias. 

 Palabras e expresións relacionadas coa familia. 

 Adxectivos para describir o aspecto físico e o carácter. 

 Vocabulario relacionado coas boas relacións veciñais. 

 As conxuncións and, but e because. 

 Verbos relacionados coas actividades na cidade. 

 Palabras e expresións relacionadas coa cidade, o tempo de lecer e as compras. 

 Subject and object pronouns. 

 Relativo ás celebracións e festas. 

 Relativo ás rutinas diarias. 

 Adverbios de frecuencia. 

 Instrumentos musicais. 

 Verbos relacionados coa vida animal. 

 Palabras e expresións relacionadas coa vida animal. 

 Palabras científicas relacionadas coa vida animal. 

 Actividades realizadas dentro e fora da escola.  

 Comida e bebida. 

 Verbos regulares.  

 Xente famosa. 

 Adxectivos de personalidade. 

 Describir persoas. 

 Verbos irregulares. 

 Equipamento de viaxe. 

 O tempo. 

 

 

Pronuncia     

  Sílabas 

 Contraccións do presente de have got. 

 Pronuncia correcta da terceira persoa singular. 

  Pronuncia de -ing. 

  Pronuncia do /ɪ/ e do /i:/. 

  Pronuncia da terminación –ed nos verbos regulares. 

  Ditongos 

 

4.7.2. 2º ESO 

Gramática 

 Artigos indeterminados para nomes contables e incontables. 

 Be + pronomes suxeito. 

 Posesivo: ’s. 

 There is, there are.  

 Have got. 

 Adverbios de frecuencia. 
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 Presente Simple. 

 Verbos + -ing. 

 Presente Continuo. 

 Presente Simple, Presente Continuo. 

 Pasado Simple, Pasado Continuo. 

 Was, Were, There was, There were. 

 Expresións de tempo e ago. 

 Habilidade: can , could. 

 Preguntas con how. 

 Adxectivos comparativos e superlativos. 

 Will , won’t, be going to. 

 Cuantificadores. 

 

Vocabulario 

 Familia. 

 Nomes compostos: Escola. 

 Obxectos da vida diaria. 

 Verbos relacionados con actividades da vida diaria e do diñeiro. 

 Costumes. 

 Acontecementos da vida. 

 Adxectivos relacionados con recordos. 

 Algúns accidentes xeográficos. 

 Algunhas habilidades persoais. 

 Números. 

 Adxectivos de personalidade. 

 Deportes 

 

Pronuncia 

 3ª persoa de singular. 

 Terminación –ed do Pasado Simple. 

 Word stress. 

 ‘ll 

 Recoñecer contraccións. 

 Diferenciar algunhas vocais longas e curtas 

 

4.7.3. 3° ESO 

Gramática 

 be and have got. 

 Adxectivos comparativos e superlativos. 

 Adxectivos e pronomes posesivos.  

 Utilizar correctamente o present simple e o present continuous. 

 Adverbios de grado. 

 Adverbios de frecuencia. 
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 Utilizar correctamente o past simple. 

 There was / There were. 

 Past Continuous. 

 Past simple and past continuous. 

 much, many, a lot of. 

 too much / too many / (not) enough / a few / a little . 

 Pronomes relativos. 

 Present perfect: afirmativo e negativo. 

 Present perfect: verbos regulares e irregulares. 

 Aprendizaxe de verbos irregulares. 

 Present perfect: preguntas. 

 present perfect + just. 

 present perfect + still / yet / already/for/since. 

 present perfect e past simple comparados. 

 should and must. 

 have to e don’t have to. 

 will and might. 

 Primeiro condicional. 

 be going to. 

 will and be going to.  

 Present continuous para plans futuros. 

 Verbs + -ing / to. 

 could / can / will be able to. 

 Segundo condicional. 

 Presente e pasado pasivo: afirmativo e negativo. 

 Activa a pasiva. 

 Presente e pasado pasivo: preguntas. 

 

Vocabulario 

 Adxectivos. 

 Costumes. 

 Adxectivos de personalidade. 

 Identificar cognates e false friends. 

 Verbos: communicacion e actitudes. 

 Televisión. 

 Obxectos da casa. 

 Contaminación e medioambiente. 

 Nomes e verbos: internet 

 Contidos de sitios web: intereses. 

 Nomes e adxectivos: cualidades dos famosos. 

 Verbos e nomes: vida escolar. 

 Accións e protestas. 

 Phrasal verbs: unha campaña. 

 Xéneros e características de libros e películas. 

 Nomes: arte. 
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 Adxectivos: describir arte. 

 

Pronuncia 

 Ditongos. 

 Pasado:-ed. 

 Terminación dos nomes terminados en -tion. 

 Enlazar palabras. 

 Letras mudas. 

 Entoación do acento na sílaba correcta das palabras. 

 

4.7.4. 4º ESO 

Gramática  

 Fórmulas para expresar e describir feitos pasados: o Past Perfect Simple e o Past Simple.  

 used to + verbo na forma base. 

 A orde das palabras en inglés.  

 Uso dos pronomes relativos: who, which, that, where, when e whose.  

 Uso dos compostos de some, any e no.  

 Expresar e describir feitos pasados: o Past Perfect Simple .  

 As conxuncións e locucións adversativas.  

 Primeiro, segundo e terceiro condicional.  

 Fórmulas lingüísticas para facer suxestións  

 Fórmulas lingüísticas para chegar a acordos.  

 Os conectores de adición.  

 Utilización da voz pasiva en Present Simple,Past Simple e Future Simple.  

 Fórmulas lingüísticas para facer comparacións e contrastes.  

 A orde dos adxectivos. 

 Reproducir as palabras exactas que dixo outra persoa: o estilo indirecto.  

 Fórmulas lingüísticas para expresar algo que ocorreu e reproducir as palabras que alguén dixo.  

 As conxuncións causais e consecutivas.  

 Os verbos modais.  

 Fórmulas lingüísticas para dar opinións.  

 Os pronomes demostrativos e posesivos.  

 O xerundio.  

 O infinitivo.  

 Fórmulas lingüísticas para dar opinións.  

 Fórmulas lingüísticas para propoñer plans.  

 A linguaxe informal en inglés.  

 As collocations.  
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 Os phrasal verbs con take e go.  

 O Present Simple, o Past Simple, o Present Continuous, o Past Continuous, o Present Perfect Simple, 

o Past Perfect Simple, o futuro con will e con be going to.  

 Os verbos modais.  

 As oracións de relativo.  

 As oracións condicionais.  

 A pasiva .  

 O estilo indirecto.  

 Os pronomes persoais e posesivos.  

 A orde dos adxectivos en inglés.  

 Os conectores de secuencia.  

 

Vocabulario  

 Vocabulario relacionado coas viaxes e os seus preparativos.  

 False friends.  

 Word Builder: collocations.  

 Vocabulario relacionado coas catástrofes naturais e os servizos de urxencia.  

 Algúns phrasal verbs.  

 Vocabulario relacionado cos delitos e coa televisión.  

 Word Builder: os sufixos -ian, -tion, -ity e -ment para formar substantivos.  

 Vocabulario relacionado cos inventos e verbos para dar instrucións.  

 Vocabulario relacionado coa arte.  

 Word Builder: os sufixos -al, -y, -ed e -ful para formar adxectivos 

 Vocabulario centrado en adxectivos con connotacións positivas ou negativas e verbos que se 

empregan no estilo indirecto.  

 Word Builder: as expresións feitas.  

 Os verbos modais.  

 Fórmulas lingüísticas para dar opinións.  

 Fórmulas lingüísticas para elaborar un ensaio informativo.  

 Os pronomes demostrativos e posesivos.  

 Vocabulario relacionado coas expresións sociais máis usuais e coas invitacións.  

 Familias de palabras.  

 Os prefixos e sufixos en inglés.  

 

Pronuncia 

 A pronuncia do son: /h/.  

 A pronuncia dos sons : /s/ e /z/. 

 Entoación do acento na sílaba correcta das palabras. 
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 Pronuncia dos sons vocálicos presentes en palabras como “these” e “like”.  

 A pronuncia dun son de especial dificultade que aparece en palabras como “young”.  

 Pronuncia dos sons consonánticos presentes nas palabras “gym”, “Jack”, “hamburger” e “great”. 

 Pronuncia dos sons vocálicos presentes nas palabras “love”, “that" e “do”.  

 

 

4.8. TRATAMENTO TEMAS TRANSVERSAIS NA ESO 

 

4.8.1. 1º ESO 

 

UNIT 1: THEY’RE FAMOUS! 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Descricións de persoas (p11, exercicios 6-7)  X   X    

Instrucións na aula X        

Instrucións gravadas para actividades X  X      

Conversación telefónica (P14 exercicio 5-6)  X     X  

Descrición de persoas  (p15 exercicios 10-11)  X       

Video: Antonio Banderas p12   X      

Actores de voz, Video:  Tom Hanks (p12)   X      

Video ‘Everything English’, capítulo 1    X      

Review 1 Techno option: Presentación dun póster.  X  X     

Descrición de persoas; intercambio de información (p15 exercicios 10 – 11)  X       

Conversación telefónica (P18 exercicio 2 e 3)  X    X   

Texto e instrucións sobre como realizar viñetas, P130 X X       

Páxina web sobre actores de voz (p12, exercicios 1-4) X X  X      

Anuncio dun casting para un programa de televisión (p14, exercicio2) X X  X      

Artigo sobre unha actriz (WB p11 exercicios 1-2) X X        

Escribir unha descrición dunha persoa (p16, exercicio 4)  X   X   
 

Completar ficha con información persoal (p16, exercicio1)  X   X    

Escribir sobre un videoxogo (sección de tecnoloxía, p17)  X X     X 

Pronunciación das terminacións -teen e -ty e a acentuación das palabras 

(Pronunciation, SB, p. 15, ex. 7-8) 
    X   

 

Descricións de persoas (SB, p. 15, ex. 10-11)  X    X   

Fórmulas adecuadas para falar por teléfono (SB, p. 18, ex. 1-3)  X    X  
 

Comprobación dunha redacción (Check Yourself, SB, p. 16)  X   X   
 

Escribir instrucións para debuxar un personaxe de debuxos animados  
(SB, p. 130, Task) 

 X X      

 

 

UNIT 2: AT HOME 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Descrición dun cuarto  (p25 exercicio 8)  X       

Descricións dunha casa (p23, exercicios 7-8)  X       

Instrucións na aula X X       
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Instrucións gravadas para actividades  X X      

Slide show presentación sobre distintos tipos de casa  X       

Entender conversación sobre compras por internet (p 26, exercicios 5-6)  X    X   

Entender conversación sobre compras por internet (p 26, exercicios 5-6)  X    X   

Video ‘Everything English’, capítulo 2 documental sobre compras   X      

Diálogo nunha tenda (sección ‘Everyday English’ p30, exercicios 3-4)  X    X   

Dar instrucións para debuxar un cuarto (p27, exercicio11)  X       

Instrucións para deseñar un cuarto (p26, exercicio 4) X        

Unha crítica dun libro (p24, exercicios 1-4) X      X  

Texto sobre Portobello market (sección de cultura, p29, exercicios 1-2) X       X 

Modelo de descrición dunha foto (p28, exercicios1-3) X        

Artigo sobre unha casa para cans (WB p19, exercicios 1-2) X        

Artigo sobre a vida na Idade Media (Extra reading, p131) X        

Escribir notas acerca dun cuarto (WB p23, exercicio 9)  X   X    

Descrición dun cuarto (p28, tarefa de escritura, WB p114)  X       

Escribir un parágrafo sobre un castelo medieval (Extra reading , p131)  X       

Pronunciación das contraccións e da acentuación das frases  

(Pronunciation, SB, p. 27, ex. 8-9) 
    X    

Descricións de casas e cuartos  (SB, p. 23, ex. 9-10, e p. 25, ex. 8)  X       

Fórmulas adecuadas para ir de compras (SB, p. 30, ex. 1-4)  X    X   

Artigo sobre o mercado de Portobello (SB, p. 29, ex. 1-2) X        

Comprobación dunha redacción (Check Yourself, SB, p. 28)    X X    

Redacción dun parágrafo sobre un castelo da Idade Media (SB, p. 131, Task)  X       

Redacción dun correo electrónico formal para pedir información sobre un 

artigo do catálogo (SB, p. 31, ex. 3) 
 X  X     

 

UNIT 3: TEEN TRENDS 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Descrición de rutinas (p37, exercicios 12-13)   X      X       

Instrucións na aula X X       

Instrucións gravadas para actividades  X X      

Diálogo nun polideportivo (‘Everyday English’ p42, exercicio 2)  X    X   

Diálogos entre un alumno e un secretario  (‘Everyday English’, p42, exercicio 4)  X    X X  

Video ‘Everything English’, capítulo 3 documental: preguntas   X      

Informar acerca dunha enquisa (p39, exercicios 11-12)  X       

Presentar unha enquisa (sección de cultura, p41)  X       

Conversación para pedir información nunha academia de estudos, P 41  X    X   

Falar sobre actividades (p35, exercicios 8-9)  X   X    

          

Sondaxe dunha revista (p36, exercicios 1-6) X     X           

Artigo sobre recreos escolares (Extra Reading p132) X               

Resultados dunha enquisa (Culture p41)  X         X      

A historia de Midas (Review 1. p47, exercicios 1-4)  X               

Completar unha ficha de información persoal (p40 exercicio 1)   X       

Escribir un email de presentación (p40 tarefa de escritura)   X  X     

Pronunciación da terminación -s nos verbos en 3ª persoa singular e entoación 

das preguntas (Pronunciation, SB, p. 39, ex. 7-8)     
X 

   

Falar sobre actividades (SB, p. 35, ex. 8-9)  X    X   

Fórmulas adecuadas para pedir información e cubrir un cuestionario  

(SB, p. 42, ex. 1-4, e p. 43, ex. 1-3)  
X 

  
X X 
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Enquisa sobre a mocidade (SB, p. 41, ex. 1-2) X 
       

Comprobación dunha redacción (Check Yourself, SB, p. 40) X X 
  

X 
   

Facer preguntas e mostrar sorpresa (SB, p. 37, ex. 14) 
 

X 
   

X 
  

Recompilar información sobre as vacacións escolares noutros países e escribir 
un parágrafo sobre o tema (SB, p. 132, Task) 

X X 
     

X 

Elaborar un póster online sobre un famoso (Review 1, SB, p. 48, Techno 
Option) 

 X  X     

 

UNIT 4: GREAT HOLIDAYS 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Conversación sobre as vacacións (p54, exercicios 4-6)   X        X      

Conversación telefónica (p51, exercicios 10-11)    X     
 

X      

Instrucións na aula X X       

Instrucións gravadas para actividades  X X      

Video: The English Lake District, p51   X      

Unha conversación acerca dunhas fotos, descrición e corrección  
(p51, exercicio 12) 

 X    X   

Video: ‘Everything English’ capítulo 4: Unha viaxe por Londres   X    X  

Proxecto: Presentación dun folleto de viaxes p88  X   X X   

Comprar un billete de autobús (p58, exercicios 1-4)  X    X   

Anuncio nun folleto de viaxes (p52, exercicios 1-4)  X      X        X 

Artigo sobre zonas horarias (Extra reading, p133)  X         X      

Bike holidays, sección de cultura, (p57, exercicio 2)  X               

Descrición dunha foto (p55, WB p37 exercicio 4, p116 exercicios 1-3)  X    X   

Pronunciación do “b” e do “v” e da terminación -ing  

(Pronunciation, SB, p. 55, ex. 7-8)     
X 

   

Fórmulas adecuadas para moverse en transporte público (SB, p. 58, ex. 1-4) 
 

X 
   

X 
  

Comprobación dunha redacción (Check Yourself, SB, p. 56) X 
 

X 
     

Descrición de fotografías (SB, p. 55, ex. 10) X 
   

X X 
  

 

UNIT 5: ALL ABOUT SPORT 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Diálogos para dar/pedir enderezos (p70, exercicio 4)   X         X     

Instrucións na aula  X X             

Instrucións gravadas para actividades  X X      

Un diálogo sobre os deportes (p63, exercicios 10-11)  X       

Conversación sobre os deportes, preguntas e respostas (p67)  X   X    

Descrición dun deporte (p66, exercicios 5-7)  X       

Vídeo: a historia do baloncesto (p64)   X      

Video: ‘Everything English’ capítulo 5: viaxes   X      

Presentación dunha liña de tempo (Proxecto, p128, exercicio 4)  X   X X   

Conversación sobre regulamentos e posibilidades (p65)  X       

Diálogos para dar/pedir enderezos (p70, exercicio 4)  X      X 

Texto sobre as regras do baloncesto (p65, exercicio 5) X           X     

Artigo sobre os xogos olímpicos (sección de cultura, p69) X            X   

Artigo sobre a historia do baloncesto (p64, exercicios 1-4) X               

Extra Reading The Olyimpics  (p134 exercicios 1-3) X 
       

Descrición dun deporte (p68)  X       

Escribir un anuncio para un xornal  
(Teacher’s All-in-One pack Extension 5, exercicio 4) 

 X X      

Descrición de balonmán (WB p45, exercicio 3)  X       
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Pronunciación das formas fortes e débiles: can / can’t  

(Pronunciation, SB, p. 67, ex. 8-9)     
X 

   

Falar sobre regras e sobre posibilidades (SB, p. 65, ex. 11)  X    X X  

Fórmulas adecuadas para dar indicacións (SB, p. 71, ex. 1-4) X X 
      

Normas durante as Olimpíadas (SB, p. 69, ex. 1-2) X 
    

X 
  

Comprobación dunha redacción (Check Yourself, SB, p. 68) X   
 

X 
   

Redacción dun parágrafo sobre unha competición deportiva (SB, p. 134, Task)  X  X     

 

UNIT 6: AMAZING ANIMALS 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Diálogo sobre animais (p78, exercicios 5-7)    X        X     

Instrucións na aula  X X             

Instrucións gravadas para actividades  X X      

Entender unha adiviña (p75, exercicios 11-12)     X    

Pedir e dar información sobre un animal (p79, exercicios 11-12)  X   X    

Vídeo: Animais robóticos (p76)   X      

Video: Everything English, capítulo 6 - animais   X      

Comprar entradas (p82, exercicios 3-4)  X      X 

Dar/pedir información sobre distintos tipos de animais  
(p79, exercicios 11-12) 

 X    X   

Artigo de revista sobre animais robóticos (p76, exercicios 1-4) X    X            

Texto sobre cans que traballan (Extra Reading p135)  X            

Texto sobre mascotas feras (p81)  X            

Comprender poemas (p87, exercicios 1-3)  X        X       

Escribir un informe acerca dun animal  
(tarefa de escritura p80, WB p53, exercicio 1) 

 X X      

Escribir sobre o tema de animais que traballan (Extra Reading p135)  X   X    

Pronunciación de “th”, “t” e “d” (Pronunciation, SB, p. 79, ex. 8-9) 
    

X 
   

Fórmulas adecuadas para comprar entradas (SB, p. 82, ex. 1-4) 
 

X 
   

X X 
 

Comprobación dunha redacción (Check Yourself, SB, p. 80) X   
 

X X 
  

Comprensión oral de conversacións sobre animais (SB, p. 78, ex. 5-7) 
    

X 
   

Elaboración dun folleto de viaxes online (Review 2, SB, p. 88, Techno Option) X X  X X    

 

UNIT 7: IT’S A CELEBRATION! 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Descrición de comida (p91, exercicios 8-9)  X               

Instrucións na aula  X X             

Instrucións gravadas para actividades  X X      

Vídeo: ‘Xeados tecnolóxicos’ (p93)  X       

Unha conversación sobre unha festa (p94, exercicios 5-7)  X   X X   

Video: Everything English capítulo 7 - comida   X      

Describir unha comida e un evento (p91, exercicio 10, e p95, exercicios 11-12)   X       

Diálogo nun restaurante (p98, exercicios 1 -4)  X    X   

Artigo sobre insectos (p92, exercicios 1-4) X                

Texto sobre as celebracións de aniversarios (Extra Reading p136) X         X      

Artigo sobre a historia da repostería (History section p97) X   X   X  X       

Conto de Washington Irving (review p127, exercicios 1-3) X               

Escribir unha receita (History section p97) 
 

X 
  

X 
   

Escribir unha descrición dun acontecemento  
(p96, exercicios 1-3, WB p61, exercicio 4) 

 X    X  X 

Pronunciación de “ch” e acentuación das palabras  
 

X 
  

X 
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(Pronunciation, SB, p. 95, ex. 8-9) 

Falar sobre o pasado e describir acontecementos  

(SB, p. 93, ex. 10, e p. 95, ex. 11-12) 
 X    X   

Fórmulas adecuadas para pedir comida (SB, p. 98, ex. 1-4) X X 
   

X 
  

Comprobación dunha redacción (Check Yourself, SB, p. 96) X   
 

X 
   

Redacción dun parágrafo sobre como se celebran os aniversarios no seu país 
(SB, p. 136, Task) 

 X  X  X X  

 

UNIT 8: CHANGING THE WORLD 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Intercambio de información biográfica (p107, exercicios 11-12)   X        X      

Instrucións na aula  X  X            

Instrucións gravadas para actividades  X X      

Falar e responder a preguntas acerca de actividades no pasado  
(p105, exercicio 9) 

 X   X X   

Unha conversación sobre unha persoa (p103, exercicio 8-9)  X X      

Un diálogo sobre unha persoa famosa (p106, exercicios 5-7) 
Intercambio de información biográfica (p107, exercicios 11-12) 

    X X   

Introdución dun artigo (p137, exercicio1) X  X      

Vídeo: Anuncio da película, ‘ The Social Network’ (p103)   X      

Vídeo: unha entrevista con Steve Jobs (p108)   X   X   

Video: Everything English capítulo 8 – ‘No museo’   X      

Intercambiar información biográfica sobre persoas famosas  
(p107, exercicio 11-12) 

 X    X   

Falar e responder a preguntas sobre unha enquisa (p105, exercicio 9)  X   X X   

Diálogo nun museo (p110, exercicio 4)  X      X 

Conversación sobre persoas importantes (p103, exercicio 10)  X    X   

Artigo sobre Alfred Nobel (sección de cultura, p109) X    X            

A historia dunha cidade,  baixo a forma dunha liña do tempo  
(review, p128, exercicios 1) 

X        X       

Artigo dun xornal (p104, exercicios 1-5) X                

Texto sobre Oprah Winfrey (Extra Reading p137, exercicio 2)  X    X       X    

Unha biografía (p108 tarefa de escritura, WB p69 exercicio3) 
 

X 
  

X 
   

Escribir un parágrafo sobre un premio Nobel (Sección de cultura, p109)  X  X X    

Pronunciación da terminación -ed dos verbos en pasado e acentuación das 

oracións (Pronunciation, SB, p. 107 ex. 8-9)     
X 

   

Fórmulas adecuadas para pedir indicacións (SB, p. 110, ex. 1-4) 
 

X 
   

X 
  

Comprobación dunha redacción (Check Yourself, SB, p. 108) X   
 

X 
   

Intercambiar información biográfica (SB, p. 107, ex. 11-12) 
 

X 
   

X 
  

Historia do premio Nobel (SB, p. 109, ex. 1-2) X 
   

X 
   

 

UNIT 9: GOING OUT 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Plans (p117, exercicios 8-9) X              X  

Instrucións na aula X   X            

Instrucións gravadas para actividades  X X      

Conversación na que se fan plans para o futuro próximo (p119, exercicio 10)  X    X   

Conversación sobre plans (p118, exercicios 4-6)  X   X X   

Vídeo: Unha reportaxe dun telexornal (p116)   X      

Video: Everything English capítulo 9 – facer plans   X      

Conversación para facer plans para a fin de semana (P115  exercicio 10)  X    X X  
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Diálogo nun cine (p122, exercicio 4)  X   X    

Artigo de Internet sobre novas tecnoloxías (p116, exercicios 1-4)  X  X X       

Artigo sobre unha casa de deseño (WB p75, exercicios 1-2)  X   X X     

Modelo dunha entrada de blog (p120, exercicios 1-3) X                

Artigo sobre Walt Disney (Social History p121, exercicios 1-2)  X       X        

Textos sobre tres cidades (Extra Reading p138)  X         X      

Blog sobre os plans para a fin de semana (p120, tarefa de escritura) 
 

X 
  

X 
   

Blog sobre os plans para o verán  (WB p77, exercicio 4)  X    X   

Escribir sobre atraccións turísticas  (Extra Reading p138)  X       

Pronunciación do “i” curto e longo e entoación das respostas 

(Pronunciation, SB, p. 119, ex. 7-8)     
X 

   

Fórmulas adecuadas para facer plans (SB, p. 123, ex. 1-3) 
 

X 
  

X X 
  

Comprobación dunha redacción (Check Yourself, SB, p. 120) X 
   

X 
   

Redacción dun parágrafo sobre as atraccións turísticas da súa cidade  
(SB, p. 138, Task)  

X 
   

X 
 

X 

Elaborar unha liña do tempo interactiva sobre a súa cidade 
(Review 3, SB, p. 128, Techno Option) 

 X       

 

Lenda dos elementos transversais: CL: Comprensión lectora; EOE: Expresión oral e escrita; CA: 

Comunicación audiovisual; TIC: Tecnoloxías da información e a comunicación; EM: Emprendemento; EC: 

Educación cívica; PV: Prevención da violencia; SV: Seguridade viaria. 

 

4.8.2. 2º ESO 

UNIT 1: AT SCHOOL 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Instrucións gravadas ao longo da unidade      X   

Escoitar anuncios públicos P19 ex 3      X   

Diálogo sobre actividades que che gustan P18 ex 1-2      X   

Communication Video. What do you like? P18   X      

Escoitar guía dun museo P14 ex 4 P15 ex 6      X   

Conversación sobre o colexio p11 ex 5-5     X X   

Dialogar para describir unha ilustración P15 ex 10      X   

Culture Video: Board Sports p17   X      

Describir unha ilustración P15 ex 10  X   X X   

Falar de rutinas diarias P11 ex 10  X   X X   

Role plays para intercambiar información P18 ex 3-4  X   X X   

Descrición de persoas; intercambio de información p15 ex 10 – 11  X   X X   

Instrucións ao longo da unidade X     X   

Horario escolar P10 ex 1 X        

Anuncios para diferentes actividades P14 ex 1 X        

Artigo sobre deportes en China P17 Ex2 X    X    

Páxina web sobre School in a Box P12 ex 1 X   X     

Extra reading: Tres timelines históricos P130 X    X    

Correspondencia entre dous amigos P16 Modelo X   X  X   

Facer un timeline sobre un invento para o colexio 

P103 Task 
 X  X X    

Facer apuntes para preparar un traballo P16 ex 1  X   X    

Escribir mensaxes e anuncios para un taboleiro de anuncios P19 ex 4  X   X    

Culture Video: Board Sports p17   X      
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Horario escolar P10 ex 1 X        

Artigo sobre deportes en China P17 Ex2 X     X   

Extra reading: Tres timelines históricos P130 X   X  X   

Facer un timeline sobre un invento para o colexio P103 Task  X  X X    

 

UNIT 2: IN THE NEWS 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Instrucións gravadas ao longo da unidade      X     

Diálogo sobre hábitos diarios P25 ex 3      X   

Escoitar presentación sobre Edmund Hillary P26 ex 3-4      X   

Entender conversación sobre unhas noticias p 23, ex 4-5      X   

Communication Video: My favourite Things P30   X      

Intercambiar información nunha conversación máis formal. P27 ex 9-10      X   

Conversación acerca dunha película P30 ex1-2      X   

Culture video: Studio Tours P29   X      

Falar duns titulares P23 ex 10  X   X X   

Falar de hábitos diarios P25 ex 8  X   X    

Invitar alguén por teléfono P31 ex 3  X   X    

Role play discusión sobre unha película e un libro P30 ex 4-5  X   X X   

Entrevista para intercambiar información e datos p27 ex 9-10  X   X X      

Instrucións ao longo da unidade X     X      

Titulares de xornal P22 ex2 X           

Anuncios de película P30 ex 4 X        

Anuncios p 31 ex 1 X        

Artigo sobre tres adolescentes emprendedores P24 ex 1 X    X      

Textos sobre famosos P26 ex 1 X        

A vida de Tolkien P29 ex1-2 X        

Biografía Chichester P28 X        

Extra Reading: Artigo sobre fotografías  importantes P131 X        

Emails formais P31 ex 2 X   X X X     

Escribir unha biografía P28 task  X   X  
  

Escribir un parágrafo para describir unha fotografía  X   X    

Extra Reading p131  X   X    

Completar unha ficha sobre unha persoa famosa P27  X   X    

Escoitar presentación sobre Edmund Hillary P26 ex 3-4      X 
  

Conversación acerca dunha película P30 ex1-2      X   

Culture video: Studio Tours P29   X    
  

Artigo sobre tres adolescentes emprendedores P24 ex 1 X    X  
  

Textos sobre famosos P26 ex 1 X      
  

A vida de Tolkien P29 ex1-2 X      
  

Biografía Chichester P28 X      
  

Extra Reading: Artigo sobre fotografías  importantes P131 X        

Escribir unha biografía P28 task  X   X    

Escribir un parágrafo para describir unha fotografía  X   X    

Completar unha ficha sobre unha persoa famosa P27  X   X    

 

UNIT 3: SEEING THE WORLD 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 
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Instrucións gravadas ao longo da unidade           X      

Intercambio de información para planificar unhas vacacións P39 ex11     X X   

Entender indicacións P42 ex 2      X   

Communication Video: I’m lost P42   X      

Diálogos sobre unhas vacacións P35 ex 9-10     X X   

Una conversación para describir fotografías e unha viaxe P38 , ex 5-7     X X   

Culture video: Getting Around the City P41   X      

Facer unha presentación sobre unha persoa famosa P48 Ex6  X   X X   

Conversación para dar e recibir indicacións P 42 ex 3-4  X   X X   

Describir un hotel P37 ex8  X   X    

Conversar e intercambiar información para planificar unhas vacacións  

Ex39 ex11 
 X   X X   

Instrucións ao longo da unidade X     X   

Artigo publicitario dunha revista sobre hoteis P36 ex 1 X        

Texto sobre Australia P38 ex1 X        

Historia de turismo P41 ex 2 X        

Extra Reading: Xeografía extrema P 132 X        

Entender textos dunha páxina web de vacacións P34 ex1 X   X     

Emails formais a hoteis sobre reservas P43 Ex1-2 X   X X X   

Conto de ficción Just Like me P47 ex 1-3 X        

Escribe un parágrafo sobre un exemplo de xeografía extrema P132  X   X    

Escribir unha descrición dun destino de vacacións P40 Ex1-3  X   X    

Facer apuntes para preparar unha presentación P48 ex 4-5  X   X    

Facer informe sobre a vida dunha persoa famosa P48 ex 5  X   X    

Escribir un email formal a un hotel para pedir información p43 ex 3  X   X X   

Culture video: Getting Around the City P41   X      

Texto sobre Australia P38 ex1 X        

Historia de turismo P41 ex 2 X        

Extra Reading: Xeografía extrema P 132 X        

Conto de ficción Just Like me P47 ex 1-3 X        

Facer unha presentación sobre unha persoa famosa P48 Ex6  X   X X   

  

UNIT 4: EVERYDAY LIFE 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Instrucións gravadas ao longo da unidade      X   

Communication Video: Where We Live P58   X      

Conversación telefónica entre dous amigos P53 ex10     X X   

Diálogos para describir vivendas P58 ex1-4     X X   

Una conversación acerca dunhas fotos, descrición e corrección p51, ex1-2     X X   

Entrevista na radio P54 ex 4-5      X   

Culture Video: House or Home P57   X      

Falar do tempo P51 ex 7  X   X X   

Dialogar sobre vivendas P58 ex3-4  X   X X   

Entrevista persoal P55 ex10-11  X   X X   

Instrucións ao longo da unidade X     X   

Instrucións para aparatos de tecnoloxía “smart” P59 Ex1-2 X   X     

Artigo sobre a vida de diferentes adolescentes P52 ex1 X     X X  

Textos sobre diferentes vivendas no mundo P57 Ex2 X        

Extra Reading: artigo sobre vidas de animais P133 X     X   

Texto autobiográfico P56 X        



 124 

Escribir texto autobiográfico P56 ex 1-3  X   X    

Descrición dun animal P 133  X   X    

Apuntar información escoitada nun diálogo P53 ex11  X   X    

Redactar instrucións para un aparato “smart”. P59 ex 3  X  X X    

Culture Video: House or Home P57   X      

Artigo sobre a vida de diferentes adolescentes P52 ex1 X     X X  

Textos sobre diferentes vivendas no mundo P57 Ex2 X        

Extra Reading: artigo sobre vidas de animais P133 X     X   

 

UNIT 5: IT’S A CRIME 
 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Instrucións gravadas ao longo da unidade      X   

Communication Video: Signs and Crimes P71   X      

Culture Video: Sherlock Holmes P69   X      

Entender o final dun conto narrado. P65 ex 9-10      X   

Participar nun role-play P67 ex 11-12     X X   

Entender 3 noticias P71 ex 1      X   

Culture video: Rules of the Road P69   X     X 

Entender regras e instrucións en sitios de lecer P70 ex 3  X    X   

Conversación sobre regulamentos p67 ex 5  X   X X   

Role play dunha entrevista entre testemuña e policía P67 ex11-12 P71 ex 3  X   X X X  

Instrucións ao longo da unidade X     X   

Entender sinalización de instrución e de prohibición P70 ex 1 X     X   

Artigo sobre a historia do baloncesto p64, ex 1-4 X        

Artigos sobre detectives de ficción. Extra Reading p134 X        

Descrición dunha investigación policial P69 ex 2 X      X  

Conto breve de Dorothy Sayers P64 Ex1 X        

Redactar unha narración breve dun evento P98  X   X    

Redactar texto sobre un personaxe de ficción P134  X   X    

Apuntar información para preparar unha redacción dun texto P134  X   X    

Role play dunha entrevista entre testemuña e policía P67 ex11-12 P71 ex 3  X   X X X  

Culture Video: Sherlock Holmes P69   X      

Culture video: Rules of the Road P69   X      

Artigo sobre a historia do baloncesto p64, ex 1-4 X        

Artigos sobre detectives de ficción. Extra Reading p134 X        

Conto breve de Dorothy Sayers P64 Ex1 X        

Entender o final dun conto narrado. P65 ex 9-10      X   

Redactar texto sobre un personaxe de ficción P134  X   X    

 

UNIT 6: GOING GREEN 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Instrucións gravadas ao longo da unidade           X      

Entender anuncios informativos nun aeroporto P82 ex 2      X   

Dialogar cun/a compañeiro/a P79 ex 11     X X   

Communication Video: Going Places P82   X      

Conversación para organizar un evento ambiental no colexio P78 ex 5-6     X X   

Culture video: The Eurostar P81   X      

Facer unha presentación sobre a túa familia P88  X  X X    
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Dar/pedir información sobre voos P82 ex 3-4  X   X X   

Dialogar sobre plans no colexio P79 ex 11  X   X X   

Instrucións ao longo da unidade X     X     

Anuncios varios P78 ex1 X          

Anuncio web P74 ex 1 X   X     

Artigo de revista transportes p76, ex 1-4 X          

Infografía sobre transporte P83 Ex 1 X        

Extra Reading: textos sobre innovacións “verdes” P135 X   X     

Texto sobre Earth Day P81 Ex2 X     X   

Historieta de ficción P87 Ex1-2 X          

Redactar un texto sobre o futuro P80 Exs 2-4  X   X  
  

Texto sobre unha innovación verde p135  X  X X    

Redactar unha presentación da túa familia P88  X   X    

Presentar datos nun gráfico informativo P83 ex3  X   X    

Facer apuntes para preparar un traballo P80 ex 1 P135  X   X    

Culture video: The Eurostar P 81   X    
  

Artigo de revista transportes p 76, ex 1-4 X      
  

Infografía sobre transporte P 83 Ex 1 X        

Extra Reading: textos sobre innovacións “verdes” P 135 X   X     

Texto sobre Earth Day P 81 Ex2 X     X   

Historieta de ficción P 87 Ex1-2 X        

 

UNIT 7: LIVING YOUR LIFE 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Instrucións gravadas ao longo da unidade      X   

Entender unha enquisa P98 ex 2-3      X   

Conversación sobre as túas experiencias p95 ex 12     X X   

Unha conversación entre amigos sobre desexos P91 ex6-7      X   

Communication Video: TV Viewing   X      

Diálogo sobre  Ashrita Furman P94 ex6-7      X   

Culture video.: Watching TV P97   X      

Participar nunha enquisa P98 ex 4-5  X   X X   

Falar das túas experiencias P91 ex 12 P95 ex 12  X   X X   

Role play dunha enquisa telefónica P98 ex 5  X   X X   

Instrucións ao longo da unidade X     X   

Menús restaurante P90 ex4 X        

Extra Reading: Artigo sobre os Amish P136 X     X X  

Texto Mike’s Blog P90 ex 1 X        

Artigo web sobre traballar no circo P92 ex 1 X   X     

Entender infografías P97 ex 2 X        

Comentarios nunha páxina dunha rede social P99 X   X  X   

Escribir crítica dun programa TV P96 Task  X   X    

Informe sobre celebracións de aniversarios P136  X       

Expresar a túa opinión sobre o estilo de vida dos Amish P97  X   X X X  

Escribir comentarios nunha rede social P99  X  X  X   

Diálogo sobre  Ashrita Furman P94 ex6-7     X X   

Culture video.: Watching TV P97   X      

Extra Reading: Artigo sobre os Amish P136 X     X X  

Artigo web sobre traballar no circo P92 ex 1 X        

Escribir crítica dun programa TV P96 Task  X   X    
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UNIT 8: HEALTHY CHOICES 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Instrucións gravadas ao longo da unidade      X   

3 presentacións breves sobre comida P103 ex 3      X   

Conversación sobre proxectos escolares p106 ex 5-6      X   

Communication video: Sports Report P110   X      

Intercambio  de  información P119 ex 2-3     X X   

Culture video: Great Olympic Moments P109   X      

Ofrecer consellos sobre comida P103 ex11  X   X X   

Dar consellos para solucionar problemas P107 ex 10  X   X X   

Intercambiar información p110, ex 4-5  X   X X   

Instrucións ao longo da unidade X     X   

Texto sobre dieta de atletas P102 ex 1 X        

Artigos sobre deportistas P104 ex 1 P105 ex9 X        

Artigo sobre Jesse Owens P109 Ex 2 X     X X  

Mensaxes de texto persoais 111 ex 1-3 X   X     

Extra Reading:Texto informativo sobre o azucre P137 X        

Escribir unha noticia deportiva P108 task  X   X    

Artigo sobre un tipo de alimento P137  X   X    

Escribir mensaxes de texto P111 ex 3  X  X X    

Escribir mensaxes de texto persoais P111 ex 3  X  X X    

Culture video: Great Olympic Moments P109   X      

Texto sobre dieta de atletas P102 ex 1 X        

Artigos sobre deportistas P104 ex 1 P105 ex9 X        

Artigo sobre Jesse Owens P109 Ex 2 X        

Extra Reading: Texto informativo sobre o azucre P137 X        

Escribir unha noticia deportiva P108 task  X   X    

 

UNIT 9: SHOPPING SPREE 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

         

Instrucións gravadas ao longo da unidade      X   

Conversación nunha tenda P118 ex 5     X X   

Ir de compras: diálogo P122 1-2     X X   

Communication Video: Shopping P122   X      

Presentación documental sobre adolescentes xaponeses P117 Ex10      X   

Conversación telefónica P123 ex 2      X   

Conversación cun compañeiro/a sobre a compra dun regalo P119 ex11     X X   

Culture video: Fashion   X      

Expresar opinións P117 ex 10  X   X X   

Conversación sobre compras P122 3-4  X   X X   

Conversación sobre compra dun regalo P119 ex11  X   X X   

Instrucións ao longo da unidade X     X   

Anuncios páxina web P123 ex1 X   X     

Artigo sobre o uso do diñeiro P116 ex 1 X        

Extra Reading: Adolescentes que traballan P138 ex 1-2 X        

Textos culturais sobre Reino Unido P121 X        

Descrición persoal P120 Ex3 X        
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Poema P127 P127 X        

Escribir unha descrición P120 Task  X   X    

Quiz p 139  X   X    

Escribir anuncios para unha taboleiro de anuncios P123 ex 2-3  X   X    

Escribir un quiz P128  X   X    

Culture video: Fashion   X      

Artigo sobre o uso do diñeiro P116 ex 1 X        

Extra Reading: Adolescentes que traballan P138 ex 1-2 X        

Textos culturais sobre Reino Unido P121 X        

Poema P127 P127 X        

 

Lenda dos elementos transversais: CL: Comprensión lectora; EOE: Expresión oral e escrita; CA: 

Comunicación audiovisual; TIC: Tecnoloxías da información e a comunicación; EM: Emprendemento; EC: 

Educación cívica; PV: Prevención da violencia; SV: Seguridade viaria. 

 

4.8.3. 3º ESO 

UNIT 1: WHAT A JOURNEY! 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Culture Video: My roots P17   X      

Instrucións gravadas para exercicios ao longo da unidade      X   

Instrucións na aula      X   

Diálogo nunha axencia de viaxes (p18, exercicios 1-2)     X X   

Unha conversación sobre un artigo periodístico (p13, exercicios 5-6)     X X   

Un diálogo sobre unha viaxe (14, exercicios 6-8)     X X   

Everyday English (p18-19      X   

Descrición de acontecementos pasados (p13, exercicio10)     X X   

Communication Video: Flying away p18   X      

Video link: Libro dixital, p12, documental Christmas Island.    X     

Everyday English: Diálogos nunha axencia de viaxes para reservar un billete de 

avión (p18 exercicios 3-4) 
 X   X X   

Facer reserva nun hotel P19  exercicios 2-3  X   X X   

Descrición de acontecementos pasados  (p213, exercicio10)  X   X X   

Informar dunha viaxe no pasado (p15, exercicios 12-13)  X   X X   

Falar dun explorador (p11, exercicio 9)  X   X X   

Entender instrucións escritas ao longo da unidade X     X   

Anuncios hoteis P19 exercicio 1 X        

Un artigo sobre a historia do voo (p17, exercicios 1-3) X        

Extra Reading: Un artigo sobre Sir Walter Raleigh P130 X        

Unha entrada dun blog sobre unha viaxe (p12, exercicios 1-3) X   X     

Un email persoal (p13, exercicio 9) X   X  X   

Facer un timeline sobre a vida dun explorador (p130 Task)  X  X X    

Completar un cadro sobre un libro ou película (WB p21 exercicio 3)  X   X    

Tomar notas e facer apuntes para preparar redacción (p16 exercicio1)  X   X    

Writing Plan (WB p113)  X   X    

Unha narración dun evento (p28, tarefa de escritura)  X   X    

Writing Plan (WB p 114)  X   X    

Falar dun explorador (p11, exercicio 9)  X   X X   

Culture Video: My roots P17   X      

Un artigo sobre a historia do voo (p17, exercicios 1-3) X        
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Extra Reading: Un artigo sobre Sir Walter Raleigh P130 X        

Completar cadro sobre un libro ou película (WB p21 exercicio 3)  X   X    

Facer un timeline sobre a vida dun explorador (p130 Task)  X  X X    

 

UNIT 2: ACHIEVEMENTS 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Unha presentación sobre unha persoa coñecida na clase (p22, exercicio 4)      X   

Entender enquisa persoal P31 exercicio 3      X   

Instrucións gravadas para exercicios ao longo da unidade      X   

Instrucións na aula      X   

Everyday English: Entrevista persoal P30     X X   

Communication video: Tell me about it P30   X      

Unha entrevista de traballo (p26, exercicios 5-7     X X   

Unha entrevista persoal (p41, exercicio 1)     X X   

Entrevista a un compañeiro (p27, exercicios11-12)     X X   

Culture Video: School Days P29   X      

Falar acerca dos éxitos dunha persoa famosa (p23, exercicio 8)  X   X X   

Realizar unha enquisa oral P31 exercicio 3  X   X X   

Falar das túas experiencias P25 exercicio 9  X   X X   

Falar de intereses persoais cun/a compañeiro/a P27 exercicio 11-12  X   X X   

Unha entrevista nun campamento (p30, exercicio 2-3)  X   X X   

Entender instrucións escritas ao longo da unidade X     X   

Anuncio dun campamento de verán (p26 exercicio 1) X        

Anuncios diferentes campamentos P31 exercicio 1 X        

Tres textos sobre vacacións (sección de cultura, p29) X        

Unha páxina web dunha banda musical (p24, exercicio 1-4) X   X     

Artigo sobre a historia dos scouts (Extra Reading p131) X        

Escribir un artigo periodístico sobre os scouts (p131, tarefa de escritura)  X   X    

Cuestionario sobre campamentos P31 exercicio 3  X   X    

Tomar notas e facer apuntes para preparar redacción (p28 exercicio 1)  X   X    

Escribir artigo sobre unha actividade estival (p28 exercicios 1-4)  X   X    

Writing Plan (WB p114)  X   X    

Falar acerca dos éxitos dunha persoa famosa (p23, exercicio 8)  X   X X   

Culture Video: School Days P29   X      

Tres textos sobre vacacións (sección de cultura, p29) X        

Artigo sobre a historia dos scouts (Extra Reading p131) X        

Escribir un artigo periodístico sobre os scouts (p131, tarefa de escritura)  X   X    

 

UNIT 3: HOLIDAY TIME 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Instrucións gravadas para exercicios ao longo da unidade      X   

Intercambio de información P42 ex1     X X   

Instrucións na aula      X   

Diálogo sobre vacacións (p38 exercicios 4-6)     X X   

Communication Video: Where are you going P 42   X      

Conversación sobre plans de vacacións (p35 exercicios 9-10)     X X   

Video Everything Culture video: Being a Tourist P 41   X      

Comentar os teus plans cun compañeiro (p37  exercicio 10)  X   X X   

Facer unha presentación sobre unha cidade P48 exercicio 5  X   X X   

Conversación para preparar unha viaxe (p 35 exercicio 11)  X   X X   

Intercambio de información sobre unha excursión P42 exercicio3  X   X X   

Conversación para planificar unha viaxe cun amigo (p39 exercicio 11)  X   X X   
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Entender instrucións escritas ao longo da unidade X     X   

Páxina web de FAQs (p38 exercicio 1) X   X     

Anuncios para excursións P42 exercicio X        

Artigos breves informativos sobre  viaxes curiosas (p41 exercicios 1-4) X        

Artigo dunha revista de viaxes (p36 exercicios 1-4) X        

Artigo sobre o ambiente en Kenya (Extra Reading p 132) X        

Email dun amigo sobre unha viaxe (p40 exercicio 3 e p68) X   X     

Mensaxes de texto informativos P43 exercicio 2 X   X     

Extracto “The Lost World” P47 Exercicios 1-3 X        

Facer un póster informativo sobre o ambiente P132  X   X X   

Escribir mensaxes de texto P43 exercicio 3  X  X X    

Tomar notas e facer apuntes para preparar redacción (p40 exercicio 1)  X   X    

Writing Plan (WB p116)  X   X    

Mensaxes de teléfono P43 exercicio 3  X  X     

Tomar apuntes para facer unha presentación sobre unha cidade  
P48 exercicio 4 

 X   X    

Escribir email a un amigo (p40  Task)  X  X X X   

Writing Plan ( WB p 117)  X   X    

Facer unha presentación sobre unha cidade P48 exercicio 5  X   X X   

Video Everything Culture video: Being a Tourist P 41   X      

Artigos breves informativos sobre viaxes curiosas (p41 exercicios 1-4) X        

Artigo dunha revista de viaxes (p36 exercicios 1-4) X        

Artigo sobre o ambiente en Kenya (Extra Reading p 132) X        

Extracto “The Lost World” P47 Exercicios 1-3 X        

Facer un póster informativo sobre o ambiente P132  X   X X   

 

UNIT 4: HOME AND AWAY 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Culture Video Shopping centre or High Street? P57   X      

Instrucións gravadas para exercicios ao longo da unidade      X   

Instrucións na aula      X   

Diálogo: pedir e dar enderezos (p54, exercicios 4-6)     X X   

Communication Video: Shopping Choices P58   X      

Conversación telefónica (p50, exercicios 5-6)     X X   

Everyday English. Entender indicacións P58 exercicios 1-2     X X   

Pedir e dar enderezos (p55, exercicio 11)     X X   

Everyday English (p 58 exercicios 1-4)     X X   

Video link: Turismo en Dublín vídeo   X      

Conversar sobre lugares visitados (p53  exercicio 10)  X   X X   

Pedir e dar indicacións cun plano ( p11 exercicio 11)  X   X X   

Falar acerca dun lugar (p51, exercicio 11)  X   X X   

Conversación nun centro comercial para pedir indicacións (p58, exercicio 3-4)  X   X X   

Instrucións para entender exercicios ao longo da unidade X     X   

Anuncios publicitarios (p50, exercicios 1-3) X        

Un artigo sobre Sydney (Extra Reading p 188p18-19) X        

Un artigo sobre edificios famosos p57 exercicios 1-3 X   X     

Unha páxina web sobre Dublín e París (p52, exercicios 1-3) X   X     

Email  entre amigos P51 ex10 X   X  X   

Email formais a un centro de ensino P59 X     X   

Unha descrición dun lugar (p56, tarefa de escritura)  X   X    

Writing Plan (WB p 113)  X   X    

Tomar notas e facer apuntes para preparar redacción (p56 exercicio 1)  X   X    

Describir un lugar coñecido P133  X   X    
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Writing Plan (WB p116)  X   X    

Culture Video Shopping centre or High Street? P57   X      

Video link: Turismo en Dublín vídeo   X      

Un artigo sobre Sydney (Extra Reading p 188p18-19) X        

Un artigo sobre edificios famosos p57 exercicios 1-3 X        

Unha páxina web sobre Dublín e París (p52, exercicios 1-3) X   X     

 

UNIT 5: A PLATE OF FOOD 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Culture video: Food from around the World P69   X      

Instrucións gravadas para exercicios ao longo da unidade      X   

Roleplay: Dar e recibir instrucións de uso dunha máquina P71 exercicio 3     X X   

Instrucións na aula      X   

Diálogo nun restaurante (p70 exercicios 1-2,3-4)     X X   

Communication video: What’s on the menu P70   X      

Conversación entre amigos sobre unha cea (p65 exercicios 8-9)     X X   

Conversación nun restaurante para decidir que pedir (p 66 exercicios 4-5)     X X   

Dar instrucións sobre uso dunha máquina P71 exercicio 3  X   X X   

Facer un pedido nun restaurante (p70 Exercicio  4)  X   X X   

Roleplay entre camareiro e cliente P70 exercicio 4  X   X X   

Conversación sobre comida (p65 exercicio 9)  X   X X   

Diálogo cun amigo sobre gustos e planificación dun menú (p67 exercicios 10-11)  X   X X   

Entender instrucións escritas ao longo da unidade X     X   

Entender instrucións nunha máquina expendedora P71 exercicio 1 X        

Instrucións de pago por caixa automática P71 exercicio 2 X        

Entender un menú (p 66 exercicio 1 e p 70 Exercicio 4) X        

Texto sobre a comida británica e francesa (P64 exercicios 1-4) X        

Artigo sobre Michelle Obama e a comida saudable (p69 exercicios 1-5) X        

3 textos sobre celebracións tradicionais (p134) X        

Escribir unha crítica dun restaurante (P68)  X   X    

Writing Plan (WP p 115)  X   X    

Escribir sobre unha festividade no teu país (P134 Task)  X   X    

Tomar notas e facer apuntes para preparar redacción (p68 exercicio 1)  X   X    

Writing Plan (WB p116)  X   X    

Culture video: Food from around the World P69   X      

Texto sobre a comida británica e francesa (P64 exercicios 1-4) X        

Artigo sobre Michelle Obama e a comida saudable (p69 exercicios 1-5) X        

3 textos sobre celebracións tradicionais (p134) X        

Escribir unha crítica dun restaurante (P68)  X   X    

Escribir sobre unha festividade no teu país (P134 Task)  X   X    

 

UNIT 6: BEING A FRIEND 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Instrucións gravadas para exercicios ao longo da unidade      X   

Instrucións na aula      X   

Conversacións entre dous amigos sobre a amizade (p75 exercicios 7-8)     X X   

Communication Video: I’m sorry P82   X      

Escoitar compañeiros dialogando (p75 Exercicio 9 p77 exercicio 10 p79 exercicio 
11) 

    X X   

Escoitar role play (p82 exercicios 1-4)     X X   

Programa de radio con chamadas sobre problemas persoais (p78 exercicios 5-7)      X   

Culture video: Table manners   X      
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Presentar na clase proxecto sobre un itinerario virtual (p 88 exercicio 5)  X  X X X   

Conversar cun amigo sobre actividades cotiás do pasado (p77 exercicio 10)  X   X X   

Dar consellos a outra persoa (p75 exercicio 9)  X   X X   

Role play para pedir desculpas (p82 exercicios 1-4)  X   X X   

Role play para pedir e dar consellos a un amigo (p79 exercicio 11)  X   X X   

Facer unha presentación na clase dunha viaxe P88 exercicio 6  X  X X X   

Entender instrucións escritas ao longo da unidade X     X   

Artigos breves sobre personaxes de cine: the Sidekick (p135) X        

Artigos  The Sidekick, Extra Reading p 135 X        

Proxecto Itinerario Virtual P 88 X        

Facer quiz persoal (p 74 exercicio1) X        

Cartas persoais P80 Exercicio 3 X        

Mensaxes de texto persoais P83 exercicios 1-2 X   X     

Relato P81 exercicios 1-3 X        

Conto breve  clásico Damón e Pitias  (p 76 exercicios 1-6) X        

Extracto Romeo e Julieta (p 87 exercicios 1-3) X        

Facer  apuntes para unha presentación sobre un itinerario (p88 exercicio 4)  X   X    

Escribe parágrafo sobre un personaxe de cine (p141 Task)  X   X    

Completar cuestionario persoal (p74 exercicio 1)  X   X    

Tomar notas e facer apuntes para preparar redacción (p80 exercicio 1)  X   X    

Writing Plan (WB p118)  X   X    

Escribir mensaxes de texto persoais P83 exercicio 3  X  X X    

Carta a un amigo sobre un problema persoal (p80 Task9  X   X    

Writing Plan (WB p118)  X   X    

Culture video: Table manners   X      

Artigos breves sobre personaxes de cine: the Sidekick (p135) X        

Artigos  The Sidekick, Extra Reading p 135 X        

Relato P81 exercicios 1-3 X        

Conto breve  clásico Damón e Pitias  (p 76 exercicios 1-6) X        

Escribe parágrafo sobre un personaxe de cine (p141 Task)  X   X    

 

UNIT 7: FIGHTING CRIME 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Instrucións gravadas para exercicios ao longo da unidade           X     

Entender unha chamada de emerxencia P98 exercicios 1-2     X X   

Instrucións na aula      X   

Communication Video:  Emergency call  P98   X      

Roleplay para informar sobre un crime (p 95 exercicio 11)     X X   

Entender unha chamada de emerxencia (p 97 exercicios1-4)     X X   

Escoitar unha entrevista coa policía (p 94 exercicios 4-5)      X   

Culture Video: Emergency  Services   X      

Documental sobre series de crimes en TV   X      

Describirlle un crime a un compañeiro (p91  exercicio 9)  X   X X   

Facer unha chamada de emerxencia (p97 exercicios 1-4) (p99- exercicios 3)  X   X X   

Role play chamada de emerxencia P99 exercicio 3  X   X X   

Facer roleplay dunha entrevista cun axente de policía (p95 exercicio 11)  X   X X   

Entender instrucións escritas ao longo da unidade X     X   

Titulares de xornal P99 exercicio 1 X        

Artigo sobre servizo de bombeiros P97 exercicio 1-3 X        

Artigos breves sobre Robin Hood (p136) X        

Artigos periodísticos (p92 exercicios 1-4) X        

Escribir unha noticia (p96 Task)  X   X    

Writing Plan (WB p 119)  X   X    
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Escribir un parágrafo sobre un heroe lendario (p135 Task)  X   X    

Tomar notas e facer apuntes para preparar redacción (p96 exercicio 1)  X   X    

Writing Plan (WB p119)  X   X    

Facer unha chamada de emerxencia (p97 exercicios 1-4) (p99- exercicios 3)         

Role play chamada de emerxencia P99 exercicio 3  X   X X   

Facer roleplay dunha entrevista cun axente de policía (p95 exercicio 11)  X   X X   

Culture Video: Emergency  Services   X      

Documental sobre series de crimes en TV   X      

Artigo sobre servizo de bombeiros P97 exercicio 1-3 X        

Artigos breves sobre Robin Hood (p136) X        

Artigos periodísticos (p92 exercicios 1-4) X        

Entender unha chamada de emerxencia (p 97 exercicios1-4)     X X   

Escoitar unha entrevista coa policía (p 94 exercicios 4-5)      X   

Escribir un parágrafo sobre un heroe lendario (p135 Task)  X   X    

 

UNIT 8: INNOVATIONS 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Culture Video: Repair or replace? P109   X      

Instrucións gravadas para exercicios ao longo da unidade      X   

Diálogo cun compañeiro (p103 exercicio 11) (p105 exercicio 10)     X X   

Entender dialogo presentando unha queixa P110 exercicios 1-2     X X   

Communication Video: It’s Broken P110   X      

Entrevista sobre Thomas Edison (p102 exercicios 5-6)      X   

Programa de radio sobre inventores (p106 exercicios 5-7)      X   

Falar de inventores cun compañeiro (p199 exercicio 11)     X X   

Falar da información presentada nun cadro sobre inventores  
(p107 exercicio 11) 

 X   X X   

Facer e contestar preguntas dun compañeiro (p103 exercicio 11)  X   X X   

Roleplay entre cliente e dependente nunha tenda (p110 exercicios 1-4)  X   X X   

Falar sobre inventos cun compañeiro (p11 exercicio 107)  X   X X   

Entender instrucións escritas ao longo da unidade X     X   

Entender queixas sobre un aparato roto (p111 exercicios 1-3) X        

Anuncio (p 106 exercicio 1) X        

Anuncios sobre inventos novos (p102 exercicio 1) X        

Dous artigos breves con datos sobre inventos (p109 exercicios 1-3) X        

Artigo sobre un inventor xaponés P104 exercicios 1-4 X        

Dous artigos sobre innovadores: Extra Reading (p137) X        

Email formais de queixa a unha empresa comercial P111  exercicios 1-2 X   X     

Escribir email formal de queixa a unha empresa P111  exercicio 3  X   X X   

Tomar notas e facer apuntes para preparar redacción (p108 exercicio 1)  X   X X   

Writing Plan (WB p120)  X   X X   

Falar de inventores cun compañeiro (p199 exercicio 11)     X X   

Falar sobre inventos cun compañeiro (p11 exercicio 107)  X   X X   

Culture Video: Repair or replace? P109   X      

Entrevista sobre Thomas Edison (p102 exercicios 5-6)      X   

Programa de radio sobre inventores (p106 exercicios 5-7)      X   

Anuncios sobre inventos novos (p102 exercicio 1) X        

Dous artigos breves con datos sobre inventos (p109 exercicios 1-3) X        

Artigo sobre un inventor xaponés P104 exercicios 1-4 X        

Dous artigos sobre innovacións: Extra Reading (p137) X        

 

UNIT 9: ANIMAL POSTER Elementos transversais 
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CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Entender presentacións na clase (p118 exercicio 4-6)       X    X      

Unha presentación sobre un animal P123 exercicio1       X   X     

Entender instrucións gravadas ao longo da unidade      X   

Communication Video: Quiz Time! P122   X      

Instrucións na aula      X   

Diálogo cun compañeiro ( p 119 exercicio 10)     X X   

Conversación sobre animais (p 117 exercicio 5)     X X   

Culture Video: Wikipedia P121   X      

Facer unha presentación sobre un animal P123 exercicio 3  X  X X X   

Entender instrucións (p117 exercicio 9)  X   X X   

Dialogar cun compañeiro (p115 exercicio 9)  X   X X   

Intercambiar información sobre animais (p 119 exercicio11-13)  X   X X   

Entender instrucións escritas ao longo da unidade X     X   

Entender resultados dunha busca en Internet (p122 exercicios 2-3) X   X     

Buscar información na web (p122 exercicio 4) X   X     

Textos e datos sobre animais en perigo (p 138 Extra Reading) X      X  

Artigo sobre curiosidades da natureza P116 exercicios 1-3 X        

Texto páxina web sobre un animal extinto P121 X   X     

Relato breve P127 X        

Escribir un informe breve sobre un animal (p 120 Task)  X   X X   

Writing Plan  ( WB p 121)  X   X X   

Escribir un parágrafo sobre un lugar de patrimonio UNESCO. (p138)  X   X X   

Facer un póster P128  X  X X X   

Tomar notas e facer apuntes para preparar redacción (p120 exercicio 1)  X   X X   

Writing Plan (WB p121)  X   X X   

Tomar notas de información encontrada nunha busca na web (p122 exercicio 4)  X  X X X   

Tomar apuntes para facer unha presentación P123  X   X X   

Culture Video: Wikipedia P121   X      

Textos e datos sobre animais en perigo (p 138 Extra Reading) X      X  

Artigo sobre curiosidades da natureza P116 exercicios 1-3 X        

Texto páxina web sobre un animal extinto P121 X   X     

Relato breve P127 X        

Escribir un parágrafo sobre un lugar de patrimonio UNESCO. (p138)  X   X X   

Escribir un informe breve sobre un animal (p 120 Task)  X   X X   

Facer un póster P128  X  X X X   

 

Lenda dos elementos transversais: CL: Comprensión lectora; EOE: Expresión oral e escrita; CA: 

Comunicación audiovisual; TIC: Tecnoloxías da información e a comunicación; EM: Emprendemento; EC: 

Educación cívica; PV: Prevención da violencia; SV: Seguridade viaria. 

 

4.8.4. 4º ESO 

UNIT 1: TAKING RISKS 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Culture Video: Extreme Sports P17   X      

Instrucións gravadas para exercicios ao longo da unidade      X   

Diálogo sobre elementos de seguridade P18 ex 2     X X   

Instrucións de seguridade P19 ex 1     X X   

Conversación sobre un festival de deportes p13 ex 5-6     X X   

Entender entrevista persoal P15 ex 11      X   
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Communication Video: Look Out!   X      

Instrucións centro deportivo P18      X   

Entender entrevistas para unha revista escolar P14 ex 5-7      X   

Everyday English: Dar instrucións e avisos p18 exercicios 3-4  X   X X   

Falar dos teus plans P11 ex 9  X   X X   

Realizar unha entrevista persoal P15 ex11  X   X X   

Comentarios website P10 ex 1 X   X     

Textos con datos históricos P14 ex1 X        

Artigo sobre periodistas en risco P17 Ex2 X      X  

Extra Reading: Incendios históricos P132 ex 1 X        

Un email persoal p11, exercicio 8 X   X     

Folleto informativo sobre voos con Wingsuits P12 ex 1 X        

Entender instrucións escritas ao longo da unidade X     X   

Instrucións de seguridade P18 ex 1; P19 ex 2 X        

Escribir un informe sobre unha persoa P16 Task  X   X X   

Describir un incendio histórico  X   X X   

Redactar instrucións de seguridade P19 ex 3  X   X X   

Contestar a preguntas dun texto sobre periodistas P17 ex3  X   X X   

Apuntar datos sobre un incendio P132  X   X X   

Contestar a preguntas dun texto sobre periodistas P17 ex3  X   X X   

Apuntar datos sobre un incendio P132  X   X X   

Culture Video: Extreme Sports P17   X      

Conversación sobre un festival de deportes p13 ex 5-6     X X   

Textos con datos históricos P14 ex1 X        

Artigo sobre periodistas en risco P17 Ex2 X      X  

Extra Reading: Incendios históricos P132 ex 1 X        

 

UNIT 2: KINGS AND QUEENS 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Presentación sobre a familia real británica P31 ex1-3      X   

Culture Video:  My Music P129   X      

Instrucións gravadas para exercicios ao longo da unidade      X   

Entender quiz P23 ex 8      X   

Unha conversación sobre idiomas P25 ex 6-7     X X   

Everyday English:  meeting friends P30 ex 1-2     X X   

Communication Video: Let’s Meet/ Quedar cun amigo P30   X      

Crítica dunha película P26 ex 5-7      X   

Contestar a un quiz P23 ex 8  X   X X   

Facer unha presentación P31 ex 4  X  X X X   

Dar información P25 ex 11  X   X X   

Quedar cun amigo P30 ex 3-4  X   X X   

Falar dunha película P27 ex11  X   X X   

Textos sobre músicos coñecidos P29 ex 2 X        

Programación televisiva P26 ex 1 X        

Crítica nunha revista dunha serie de TV  P24 ex 1 X        

Crítica dunha película P28 ex 1 X        

Artigo sobre as familias reais P133 X        

Entender instrucións escritas ao longo da unidade X     X   

Unha crítica dunha película P28 Task  X   X    

Parágrafo sobre unha familia real P133 Task  X   X    
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Tomar notas e facer apuntes para preparar unha presentación p31 ex 4  X   X    

Falar dunha película P27 ex11  X   X X   

Unha crítica dunha película P28 Task  X   X    

Parágrafo sobre unha familia real P133 Task  X   X    

Presentación sobre a familia real británica P31 ex1-3      X   

Culture Video: My Music P129   X      

Unha conversación sobre idiomas P25 ex 6-7     X X   

Crítica dunha película P26 ex 5-7      X   

Textos sobre músicos coñecidos P29 ex 2 X        

Crítica nunha revista dunha serie de TV P24 ex 1 X        

Crítica dunha película P28 ex 1 X        

Artigo sobre as familias reais P133 X        

Facer unha presentación P31 ex 4  X  X X X   

 

UNIT 3: IT’S A MYSTERY 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

2 presentacións sobre misterios P38 ex 5-7      X   

Culture Video: Words around the World P41   X      

Instrucións gravadas para exercicios ao longo da unidade      X   

Falar das noticias P35 ex 7     X X   

Guía turística P37 ex 10-11     X X   

Communication Vídeo: Words and meanings p42   X      

Intercambio de información p 39 ex 11-12     X X   

Entender un relato persoal P37 ex 12     X X   

Conversación sobre diferenzas do inglés en UK e EEUU P42 ex 1-4      X   

Facer presentación biográfica dun rei ou raíña P48 ex6  X   X X   

Intercambiar información sobre un fenómeno insólito  P39 ex 11-12  X   X X   

Compartir un relato persoal P37 ex 12  X   X X   

Mensaxes nunha páxina web P43 ex 1-2 X   X     

Textos informativos sobre fenómenos naturais P134 X        

Timeline Biográfico P48 ex 1 X        

Textos sobre fenómenos sobrenaturais P34 ex 1 X        

Artigo periodístico P36 ex 1 X        

Texto sobre nomes de personaxes de ficción P41 ex 2 X        

Mensaxes de texto P35 ex 4 X   X     

Entender instrucións escritas ao longo da unidade X     X   

Extracto de The Man in the Iron Mask P47 ex 1 X        

Parágrafo sobre un desastre natural P134  X   X    

Escribir opinión persoal para un taboleiro de anuncios virtual P43 Ex 3  X  X X    

Escribir unha narración breve P40 Task  X   X    

Facer apuntes para preparar unha presentación P48 ex 2-4  X   X    

Facer presentación biográfica dun rei ou raíña  P48 ex6  X   X X   

2 presentacións sobre misterios P38 ex 5-7      X   

Culture Video: Words around the World P41   X      

Guía turística P37 ex 10-11     X X   

Conversación sobre diferenzas do inglés en UK e EEUU P42 ex 1-4      X   

Textos informativos sobre fenómenos naturais P134 X        

Timeline Biográfico P48 ex 1 X        

Textos sobre fenómenos sobrenaturais P34 ex 1 X        

Texto sobre nomes de personaxes de ficción P41 ex 2 X        
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Extracto de The Man in the Iron Mask P47 ex 1 X        

Parágrafo sobre un desastre natural P134  X   X    

Escribir unha narración breve P40 Task  X   X    

 

UNIT 4: LIVING TOGETHER 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Entender chamadas a un programa de radio P54 ex 6-8      X   

Culture Video: Green Volunteers P57   X      

Instrucións gravadas para exercicios ao longo da unidade      X   

Roleplay para resolver un problema P55 ex12     X X   

Conversación sobre dúas solicitudes de voluntariado P59 Ex 2     X X   

Un quiz sobre animais P53 5-6      X   

Communication Video: Can We Help/ ofrecerse de voluntario P58   X      

Entrevista formal no colexio P58 ex 1-4     X X   

Role play para resolver un problema P55 ex 12  X   X X   

Realizar e participar en entrevistas formais no colexio P58 Ex 1-4  X   X X   

Unha entrada dun blog sobre unha viaxe (p12, exercicios 1-3) X        

Cuestionario persoal P50 ex 1 X        

Anuncios para traballos de voluntariado P59 ex 1 X        

Un artigo infográfico sobre as formigas P52 ex 1 X        

Extra Reading: Comidas populares en Londres e receita P135 X        

Email formal ao Concello  P56 X   X  X   

Entender instrucións escritas ao longo da unidade X     X   

Entender instrucións de cociña P135 X        

Escribir instrucións para unha receita P135  X       

Escribir email formal ao Concello  P56  X  X X X   

Cuestionario persoal P59 ex3  X       

Culture Video: Green Volunteers P57   X      

Un quiz sobre animais P53 5-6      X   

Unha entrada dun blog sobre unha viaxe  (p12, exercicios 1-3) X        

Un artigo infográfico sobre as formigas P52 ex 1 X        

Extra Reading: Comidas populares en Londres e receitas P135 X        

 

UNIT 5: MADE FOR YOU 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Culture video: Buying and Selling P69   X      

Instrucións gravadas para exercicios ao longo da unidade      X   

Noticia de telexornal P65 ex 5-6      X   

Role play nunha tenda P67 ex 12     X X   

Conversación nunha tenda P66 ex 6-8     X X   

Communication Video: How Much Does it Cost? P68   X      

Facendo compras por teléfono P70 ex 2-2     X X   

Escoitar un/a compañeiro/a falando do futuro  P65 ex 10     X X   

Falar de compras P63 ex 9  X   X X   

Roleplay de conversación nunha tenda cun/a dependente P67 ex12  X   X X   

Conversación para realizar unha compra por teléfono  P70 ex 2  X   X X   

Paxina web con consellos para consumidores P64 Ex1 X   X     

Anuncios varios P66 ex 1 X        
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Anuncios P 70 X        

Mensaxes de texto publicitarios P71 ex 1 X   X     

Extra Reading: Un artigo sobre Black Friday P 136 X        

Texto sobre a historia do diñeiro P69 ex 2 X        

Entender instrucións escritas ao longo da unidade X     X   

Escribir un anuncio SMS P71  X  X X    

Redacción de opinión sobre as compras virtuais P68 Task  X   X    

Parágrafo sobre hábitos de consumo P136 task  X   X    

Culture video: Buying and Selling P69   X      

Extra Reading: Un artigo sobre Black Friday P 136 X        

Texto sobre a historia do diñeiro P69 ex 2 X        

 

UNIT 6: SAVING OUR PLANET 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Culture Video. Home or Hotel? P81   X      

Instrucións gravadas para exercicios ao longo da unidade      X   

Entender unha enquisa P78 ex 5-7      X   

Entrevista radiofónica P767 ex 6-7      X   

Communication Video: Home or Away/ checking into a hotel P82   X      

Seguir conversacións na recepción dun hotel P82 ex 1-2      X   

Realizar unha enquisa sobre reciclaxe P79 ex 11-12  X   X X   

Conversación na recepción dun hotel P82 ex 3-4  X   X X   

Unha entrada dun blog sobre unha viaxe P80 X   X     

Extra Reading: Presentación sobre enerxías renovables P137 X        

Anuncios hoteis P82 ex 3-4 X        

Anuncios para eco vacacións P83 ex 1 X     X   

Artigo sobre a contaminación do mar P76 ex 1 X     X   

Artigo sobre a Illa Galápagos P81 ex 2 X        

Infográfico sobre unha cidade P88 X        

Entender instrucións escritas ao longo da unidade X     X   

Instrucións de reciclaxe P78 ex 1 X     X   

Conto: The Ransom of Red Chief P87 Ex1 X        

Parágrafo sobre enerxías renovables P137  X   X    

Redactar presentación infográfica sobre unha cidade P88  X   X    

Escribir un anuncio P83 ex 2-3  X   X    

Preparar apuntes para facer unha presentación infográfica dunha cidade P88  X   X    

Escribir entrada sobre un lugar que visitaches  P80 Task  X   X    

Escribir entrada sobre un lugar que visitaches  P80 Task  X   X    

Culture Video. Home or Hotel? P81   X      

Extra Reading: Presentación sobre enerxías renovables P137 X        

Artigo sobre a contaminación do mar P76 ex 1 X     X   

Artigo sobre a Illa Galápagos P81 ex 2 X        

Conto: The Ransom of Red Chief P87 Ex1 X        

 

UNIT 7: BE HEALTHY! 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Culture Video: Alternative Medicine P97   X      

Instrucións gravadas para exercicios ao longo da unidade      X   

Descrición dunhas fotografías P95 ex 11     X X   
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Programa de radio sobre a saúde P90 ex 5-6      X   

Conversación sobre a saúde P93 ex 9     X X   

Conversación sobre problemas de saúde P94 ex 5-6     X X   

Visitar o médico P98 ex 1-2      X   

Communication Video: I Don´t feel Well P98   X      

Describir fotografías P95 ex 11  X   X X   

Falar de saúde P91 ex 13, P93 ex 9  X   X X   

Visita a un médico P98 ex 3-4  X   X X   

Visita a un médico P98 Ex 3-4  X   X X   

Infográfico sobre saúde P90 ex 1 X        

Artigo online P92 ex 1 X   X     

Email formal con información sobre un curso de verán P99 Ex 1 X   X     

Preguntas sobre a saúde nunha rede social P94 ex1 X   X     

Artigo sobre fobias P97 ex 2 X        

Extra Reading: Artigo sobre terapia con animais P138 X        

Entender instrucións escritas ao longo da unidade X     X   

Parágrafo sobre o uso dos cabalos na terapia P138  X   X    

Escribir correspondencia formal para solicitar información a un campamento de 

formación. P99 ex 3 
 X   X X   

Email persoal a un/a amigo/a P96 task  X  X X    

Culture Video: Alternative Medicine P97   X      

Artigo sobre fobias P97 ex 2 X        

Extra Reading: Artigo sobre terapia con animais P138 X        

 

UNIT 8: MAKING SENSE 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Culture Video: My Roots P17   X      

Culture Video: Travel in London P109   X      

Entender instrucións gravadas ao longo da unidade      X   

Unha conversación sobre un experimento P105 Ex7-8      X   

Entender indicacións de uso de transporte público P110 ex 1-2     X X   

Communication Video. Going Underground P110   X      

Conversación para intercambiar experiencias P107 ex 11-12     X X   

Dar indicacións e instrucións de uso do metro en Londres P110 ex 2-4  X   X X   

Falar de ti mesmo, da túa vida cotiá e das túas experiencias P105 ex 11  X   X X   

Intercambiar información sobre experiencias P107 p11-12  X   X X   

Unha entrada dun blog sobre unha viaxe especial P104 ex 1 X   X     

Páxina web con información e comentarios sobre museos P111 ex 1-2 X   X     

Textos publicitarios P102 ex 1 X        

Artigo sobre Londres multicultural P109 X        

Extra Reading: Textos sobre os sentidos P139 ex 1 X        

Entender instrucións escritas ao longo da unidade X     X   

Unha descrición dunha experiencia P108 Task  X   X    

Escribir anuncio para unha páxina web P111 ex 3  X  X X    

Escribir comentarios para unha páxina web P111 ex3  X  X X    

Facer apuntes para preparar unha redacción P108 ex 1  X   X    

Culture Video: My Roots P17   X      

Culture Video: Travel in London P109   X      

Páxina web con información e comentarios sobre museos P111 ex 1-2 X   X     

Artigo sobre Londres multicultural P109 X        
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Extra Reading: Textos sobre os sentidos P139 ex 1 X        

 

UNIT 9: BRIDGE TO THE FUTURE 
Elementos transversais 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Culture Video: Choosing a job P126   X      

Instrucións gravadas para exercicios ao longo da unidade      X   

Tres conversacións con adolescentes P120 Ex2-4      X   

Communication Video: Looking Ahead P125   X      

Role play P121     X X   

Conversación para dar e recibir consellos sobre o teu futuro P124 ex 1-2     X X   

Falar do colexio P115 ex 9  X   X X   

Falar dunhas fotografías P121 ex 1  X   X X   

Facer presentación sobre a saúde P130  X  X X X   

Conversar cun/a compañeiro/a para pedir e dar consellos P124 Ex1-2  X   X X   

Expresar opinións, sobre varios temas P121 Ex 6 -7  X   X X   

Role play: discusión sobre o teu futuro académico P121 ex 8  X   X X   

Anuncio P123 Ex7 X        

Artigo sobre a educación P114 ex 1-4 X        

Artigo sobre carreiras profesionais p126 X        

Extra Reading. Texto sobre o contacto físico P140 X        

Email formal de solicitude P123 ex 8 X   X  X   

Entender instrucións escritas ao longo da unidade X     X   

Conto literario The Mouse de Saki P129 ex 1-3 X        

Escribir parágrafo sobre diferentes culturas P 140  X   X    

Escribir unha email formal para solicitar unha praza nun curso de formación 

P123 Task 
 X  X X X   

Facer o teu CV online P125  X  X X    

Preparar páxina FAQ sobre a saúde P130  X  X     

Escribir parágrafo sobre diferentes culturas P 140  X   X    

Culture Video: Choosing a job P126   X      

Artigo sobre a educación P114 ex 1-4 X        

Artigo sobre carreiras profesionais p126 X        

Extra Reading. Texto sobre o contacto físico P140 X        

Conto literario The Mouse de Saki P129 ex 1-3 X        
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4.9. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

4.9.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os criterios para levar a cabo a avaliación da materia, aparecen expostos no cadro do apartado 3, que os 

enumera asociándoos cos obxectivos, contidos, estándares de aprendizaxe avaliables e competencias clave.  

Tendo en conta os contidos mínimos esixibles, o grao mínimo de consecución dos estándares de 

aprendizaxe será do 50% para cada un deles. 

4.9.2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Os instrumentos de avaliación serán: 

I. Probas obxectivas. 

Farase polo menos unha proba en cada período de avaliación. O contido desa proba será a materia obxecto 

de estudo durante ese período, máis a materia obxecto de exame en anteriores períodos. As probas 

levarán de forma explícita a ponderación en cada apartado.  

Cada profesor poderá temporalizar ao longo do período de avaliación as distintas partes das que 

constarán: 

 1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación 

a) PROBA(S) ESCRITA(S) (Use of English), que poderá(n) incluir os 

seguintes aspectos: comunicación, gramática, vocabulario, 

tradución directa e/ou inversa, fonética. 

 

✓ ✓ ✓ 

b) LECTURA E COMPRENSIÓN  (Reading  Comprehension) ✓ x ✓ 

c)  EXPRESIÓN ESCRITA  (Essay) ✓ ✓ ✓ 

d) COMPRENSIÓN ORAL (Listening) ✓ ✓ ✓ 

e) EXPRESIÓN ORAL  (Speaking) por medio de proba ou 

observación na aula. 
x ✓ ✓ 

 

As probas de Expresión Escrita terán a seguinte extensión en número de palabras: 

1º ESO 50-70 palabras 

2º ESO 60-90 palabras 

2º PMAR 60 palabras 

3º ESO 90-110 palabras 
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3º PMAR 80 palabras 

4º ESO 110-130 palabras 

 

II. Tarefas encomendadas.  

As tarefas encomendadas reenforzan os contidos e axudan aos alumnos a comprender e fixar os conceptos 

que se ensinan na clase. Tamén contribúen a desenvolver hábitos de estudo e traballo, así como a 

reflexionar sobre o aprendido. Para que estas tarefas sexan efectivas, o alumno deberá ser o autor único e 

ao completo do seu traballo. 

Valorarase: 

 -Se o alumno/a  fai as tarefas seguindo as instruccións que se lle deron e as entrega nos prazos indicados. 

 -O contido das tarefas, o esforzo, a creatividade, a innovación e, en xeral, o grao de implicación do alumno 

na tarefa encomendada.                                                        

III. Observación na aula, que incluirá estes aspectos: 

-Asistir regular e puntualmente a clase, mantendo un comportamento axeitado e unha actitude positiva de 

cara á aprendizaxe. 

-Adquirir e desenvolver hábitos de disciplina como condición necesaria para unha realización eficaz das 

tarefas educativas.  

-Amosar actitudes de respecto hacia todos os membros da comunidade educativa.  

-Traer a clase o material necesario e utilizalo seguindo as indicacións do profesor/a. 

-A organización do material e do caderno. O alumno deberá facer un traballo continuado, tomando apuntes 

dun xeito organizado, con boa presentación e con corrección. 

-A disposición para comunicarse en inglés, así como a participación e a  colaboración espontáneas. 

-Resolución de exercicios orais e escritos realizados na aula e/ou de maneira telemática. 
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4.9.3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NOS 
CONTIDOS PROGRESIVOS 

 

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 nesta 

programación, de acordo co Real Decreto 1105/2014. 

 

I. PROBAS OBXECTIVAS: 

 

1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación 

PESO NA 

CUALIFICACIÓN 

MÍNIMO 

ESIXIBLE 

PESO NA 

CUALIFICACIÓN 

MÍNIMO 

ESIXIBLE 

PESO NA 

CUALIFICACIÓN 

MÍNIMO 

ESIXIBLE 

a) PROBA(S) ESCRITA(S) (Use of 

English), que incluirá(n) os seguintes 

aspectos:  Comunicación, gramática, 

vocabulario, tradución directa e/ou 

inversa, fonética. 

 

40% 20% 40% 20% 40% 20% 

b) LECTURA E COMPRENSIÓN  

(Reading  Comprehension) 
20% 10% - - 15% 7,5% 

c)  EXPRESIÓN ESCRITA  (Essay) 20% 10% 20% 10% 15% 7,5% 

d) COMPRENSIÓN ORAL (Listening) 20% 10% 20% 10% 15% 7,5% 

e) EXPRESIÓN ORAL  (Speaking) por 

medio de proba ou observación na 

aula. 

- - 20% 10% 15% 7,5% 

f) II.TAREFAS ENCOMENDADAS.  

g) III. OBSERVACIÓN NA AULA.  

Ata un  10% 

(poderá ser engadido á cualificación obtida en cada avaliación, así como á cualificación final). 

  

1.-Acadarán cualificación positiva na materia aqueles alumnos  que obtivesen unha cualificación 

equivalente a 5 en cada unha das probas obxectivas da avaliación. Unha vez acadado este 5, a cualificación 

obtida nas probas obxectivas poderá incrementarse ata un 10% se se obtén avaliación positiva no resto dos 

apartados obxecto de avaliación (II Resultado de Tarefas Encomendadas e III Resultado de Observación na 
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Aula). Así mesmo, a avaliación negativa nos apartados II e III poderá rebaixar a nota final, podendo 

determinar o suspenso. 

2.-A avaliación da aprendizaxe debe valorar se o alumno ou alumna acadou os seus obxectivos e o axeitado 

grao de adquisición das competencias correspondentes, segundo o artigo 36 da LOMCE. Tomando isto en 

consideración, e aplicando unha perspectiva integradora das distintas destrezas, cómpre engadir un criterio 

complementario que posibilite a cualificación positiva daqueles alumnos que, conseguindo un axeitado 

grao de adquisición das competencias correspondentes, estivesen nos seguintes supostos: 

- Poderán acadar cualificación positiva na materia de inglés aqueles alumnos que obteñan unha 
cualificación equivalente a 4 ou superior nun máximo de dúas probas obxectivas , sempre e cando 
superen as outras probas e a nota media resultante sexa igual ou superior a 5. 

- Unha vez acadada esta nota de 5, a cualificación obtida nas probas obxectivas poderá 
incrementarse ata un 10% se se obtén avaliación positiva no resto dos apartados obxecto de 
avaliación (II Resultado de Tarefas Encomendadas e III Resultado de Observación na Aula). Así 
mesmo, a avaliación negativa nos apartados II e III poderá rebaixar a nota final, podendo 
determinar o suspenso. 

 

4.9.4. PROCEDEMENTOS DE CUALIFICACIÓN 

Por período de avaliación: 

a) A condición base para a obtención do aprobado é a cualificación positiva obtida nas probas que se 

realicen no período de avaliación.  

b) Non acadarán cualificación positiva aqueles alumnos que deixen partes do exame en branco ou 

cualificadas con 0. 

 

Cualificación final:  

a) Obterán o aprobado os alumnos que teñan aprobadas as distintas avaliacións parciais. 

b) Tamén obterán o aprobado os alumnos que teñan unha evolución positiva na súa aprendizaxe e superen 

a terceira avaliación, ao ser a materia de inglés  unha materia de contidos progresivos.  

c) A avaliación positiva nos apartados II e III poderá incrementar a nota final.  

d) A avaliación negativa nos apartados II e III poderá rebaixar a nota final, podendo determinar o suspenso. 

 

4.9.5. CRITERIOS ADICIONAIS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

a) No caso de existir evidencia de que un alumno copiara un exame total ou parcialmente, a proba quedará 

invalidada cunha puntuación de “0” e o alumno terá que presentarse á convocatoria seguinte da proba coa 

mesma entidade que estea fixada para todo o alumnado do seu grupo ou curso.  

b) O alumno/a deberá ser o autor das tarefas encomendadas. No caso de existir evidencia de que un 

alumno presenta traballos feitos total ou parcialmente por terceiras persoas ou tarefas plaxiadas, a tarefa 

quedará invalidada cunha puntuación de “0” e o alumno perderá a opción de mellorar a súa nota coa 

puntuación dos apartados II e III.  
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c) A asistencia dos alumnos ás probas sinaladas e datadas é obrigatoria e só se repetirán en caso de 

enfermidade, falecemento dun familiar de 1º ou 2º grao ou deber inexcusable de carácter xudicial.Todas 

estas circunstancias deberán estar debidamente documentadas. 

d) Os EXAMES DE SETEMBRO  de todos os niveis da ESO terán un contido global e serán similares en forma 

e contido aos da avaliación final. Os alumnos que superen as probas de expresión e comprensión oral en 

xuño, poderán elixir manter esa nota en Setembro. No caso de elixir presentarse de novo, só se terá en 

conta a puntuación obtida na convocatoria extraordinaria de setembro. 

Superarán a materia na convocatoria extraordinaria de setembro aqueles alumnos que acaden unha 

cualificación positiva de cinco (5) na proba, tendo en conta a ponderación deseñada polo Departamento 

para as distintas partes da mesma así como a proporcionalidade necesaria para acadar esa cualificación 

positiva. 

Durante os primeiros 15 minutos do exame, non poderá abandoar a aula ningún alumno e sí poderán 

entrar aqueles alumnos que cheguen tarde, sempre e cando haxa un motivo xustificado. A partir dos 15 

minutos, os alumnos que o desexen poderán abandoar a aula do exame e non poderá entrar ningún 

alumno que chegue tarde. 

Os profesores/as do Departamento deixarán os exames preparados no mes de xuño, fotocopiados e 

acompañados dunha listaxe dos alumnos coa materia pendente para setembro.  

 

4.10. METODOLOXÍA 

 

Para acadar os obxectivos propostos, a metodoloxía a empregar debería cumprir as seguintes condicións, 

tendo en conta sempre as diferenzas persoais e metodolóxicas dos profesores que integran o 

departamento e a diversidade dos alumnos: 

1.-Partir de que o alumno xa ten uns coñecementos sobre o que se vai traballar, enriquecéndoos, 

modificándoos ou relacionándoos con outros novos. 

2.-Admitir que o alumno asimila de forma máis efectiva canto máis protagonismo teña na construción do 

seu propio coñecemento, o que nos obriga a rexeitar o rol do profesor como dispensador do saber, e 

adoptar unha metodoloxía que posibilite que o  alumno teña unha participación máis activa. 

3.-Por ser unha etapa obrigatoria , e porque os alumnos aprenden de diferentes formas, a metodoloxía a 

empregar, debe ter carácter ecléctico para poder atender a diversidade na aula. 

4.-Procurarase unha interacción educativa pluridireccional: Profesor-Alumno, Alumno-Profesor, Alumno-

Alumno. 

5.-Darase preferencia a unha aprendizaxe significativa e relacional, sen deixar de lado a potenciación da 

memoria. 

6.-Buscarase que o alumno traballe con contidos facilmente relacionables cos que xa posúe. 

7.- Buscarase que, dentro do posible, os temas e actividades sexan un reto para o alumno. 

A estas ideas de metodoloxía xeral, habería que engadir: 

8.-Dentro da aula, o inglés será a lingua de comunicación. 
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4.11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS ESO 

 

Os libros de texto para o curso 2020-21 son os seguintes: 

 

CURSO TÍTULO EDITORIAL AUTOR 

1º ESO New English in Use 1 Burlington Linda Marks e Charlotte Addison 

2º ESO New English in Use 2 Burlington Linda Marks e Charlotte Addison 

3ª ESO New English in Use 3 Burlington Linda Marks e Charlotte Addison 

4º ESO New English in Use 4 Burlington Linda Marks e Charlotte Addison 

 

Todos estes textos van acompañados dos seus correspondentes materiais de apoio (Webbooks, 

Workbooks, CDs, vídeos, etc. ) e reforzo nas catro destrezas. 

Este curso académico contamos cun Auxiliar de Conversa. Aínda están por definir os cursos e grupos nos 

que colaborará co profesorado deste Departamento e do da Sección Bilingüe de Música. 

Así mesmo contamos cos recursos que nos proporcionan as TICs mencionados no apartado 12 desta 

programación. 

4.12. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, DE RECUPERACIÓN E DE 
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES  

 

4.12.1. CONTIDOS ESIXIBLES. 

  

Estes contidos serán os mesmos que os establecidos como contidos mínimos nesta programación para a 

materia que se teña pendente. 

 

4.12.2. PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES DE CURSOS 
ANTERIORES. 

 

O programa ten como fundamento a integración do alumno no grupo do curso inmediato superior. Neste 

grupo e curso instrumentaranse as medidas necesarias para a atención das necesidades derivadas da 

situación do alumno. En particular, e na medida do posible, faránselle indicacións e aconsellaráselles sobre 

as actividades tendentes á recuperación da materia pendente, ben de xeito colateral, ben por conexión 

directa cos aspectos afines que se tratan no curso superior.  

Punto esencial para o desenvolvemento destas actividades é dotar aos alumnos do material ou materiais 

necesarios para o correcto seguimento das mesmas, dotación que corresponde ao centro, así como a 

organización desta dotación. 

Como parte esencial deste programa faránselle ao alumno indicación precisas sobre as seguintes cuestións:  

  a. Ritmo de traballo da materia pendente. 

  b. Actividades e exercicios a realizar.  

  c. Datas das distintas probas que se programen.  
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4.12.3. ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 

 

As actividades desenvolveranse distinguindo dous períodos de avaliación. O sistema de avaliación será o de 

avaliación continua. 

Haberá unha proba final para aqueles que non superaran a materia pendente por medio da devandita 

avaliación continua. 

Os instrumentos de avaliación non diferirán dos utilizados habitualmente nesta materia, xa descritos nesta 

programación didáctica.  

 

 

4.12.4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES E EXAMES PARA ALUMNOS DE 2º, 3º E 4º DE ESO CON INGLÉS 
PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES 

 

1.-Os profesores que no curso actual (2020-2021) imparten a materia de inglés nos grupos nos que atopen 

alumnos pendentes do curso anterior proporcionaranlles o material complementario necesario tendente a 

recuperación da mesma. O profesor do curso actual será o que examine e avalíe aos alumnos coa materia 

pendente, tal e como se indica na lexislación vixente. 

2.-Os alumnos recibirán bloques de exercicios correspondentes aos contidos totais do curso. 

3.-Os bloques serán devoltos ao seu profesor actual os días da realización dos exames. 

4.-Haberá dous exames de avaliación e un exame final: 

- 1º exame:       mércores, 13 de xaneiro de 2021 ás 16:30 horas. 

- 2º exame:       mércores, 14 de abril de 2021 ás 16:30 horas. 

- Exame final:   mércores, 19 de maio de 2021 ás 16:30 horas. 

 

5.-Considerarase que superaron a materia aqueles alumnos que realicen e entreguen os exercicios da 

materia pendente nas datas acordadas e aproben os dous exames de avaliación. Estes alumnos non terán 

que presentarse ao exame final. 

Os alumnos que non superaran o primeiro e/ou o segundo exames deberán aprobar o Exame final, sendo 

imprescindible entregar feitos os exercicios propostos para a superación da materia. 

 

 

4.12.5. CRITERIOS PARA SUPERAR AS MATERIAS PENDENTES MEDIANTE AVALIACIÓN CONTINUA 

Considerarase que superaron a materia pendente aqueles alumnos que se atopen nunha das seguintes 

situacións: 

 a. Aqueles que superen o proceso de avaliación continua antes sinalado. 

 b. Aqueles que sen superar a avaliación continua superen a proba final posterior ao devandito 

proceso de avaliación. 
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3. PROGRAMACIÓN 3º ESO PMAR 

(Trataremos só aqueles aspectos diferenciadores con respecto á programación deseñada para o resto dos 

cursos da ESO). 

   

5.1. INTRODUCIÓN 

Esta programación para o curso de 3º ESO PMAR pretende acadar os obxectivos da programación xeral da 

ESO pero tendo en conta os factores individuais destes alumnos, de xeito que tamén éstes adquiran as 

competencias básicas lingüísticas que necesitan. Para iso precísase unha metodoloxía que acentúe un 

avance máis lento, unha exposición máis detallada, moita atención á progresión gradual e controlada e 

unha redución dos contidos aos aspectos máis esenciais (especialmente en gramática, vocabulario, 

fonética, e escritura). 

 

5.2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE LINGUA ESTRANXEIRA Á ADQUISICIÓN DAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en comunicación lingüística ao completar, enriquecer e buscar novos matices comprensivos e 

expresivos nesta capacidade comunicativa xeral. Unha aprendizaxe da lingua estranxeira baseada no 

desenvolvemento de habilidades comunicativas contribuirá ao desenvolvemento desta competencia básica 

no mesmo sentido que o fai a primeira lingua. A contribución da lingua estranxeira ao desenvolvemento 

desta competencia é primordial no discurso oral ao adquirir as habilidades de escoitar, falar e conversar. 

Así mesmo, a aprendizaxe da lingua estranxeira mellora a competencia comunicativa xeral ao potenciar a 

habilidade de se expresar oralmente e por escrito. 

 

Competencia para aprender a aprender ao facilitar ou completar a capacidade do alumnado para 

interpretar ou representar a realidade e así construír coñecementos, formular hipóteses e opinións, 

expresar e analizar sentimentos e emocións. Doutra banda, a competencia para aprender a aprender 

rendibilízase enormemente se se inclúen contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia 

aprendizaxe. Esa é a razón da inclusión no currículo dun apartado específico de reflexión sobre a mesma. O 

desenvolvemento de estratexias diversas de aprender a aprender prepara o alumnado de forma progresiva 

para a toma de decisións que favorecen a autonomía, co fin de utilizar e de seguir aprendendo a lingua 

estranxeira ao longo da vida.  

Competencia social e cidadá ao favorecer o respecto, o interese e a comunicación con falantes doutras 

linguas e o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento. O intercambio de 

información persoal axuda a reforzar a identidade dos interlocutores. Doutra banda, en lingua estranxeira é 

especialmente relevante o traballo en grupo e en parellas. A través destas interaccións, apréndese a 

participar, a expresar as ideas propias e a escoitar as alleas, poténciase a habilidade para construír diálogos, 

negociar significados, tomar decisións valorando as achegas dos compañeiros, conseguir acordos, e, en 

definitiva, favorécese a aprendizaxe dos demais e cos demais.  

Competencia en tratamento da información e competencia dixital ao acceder de xeito sinxelo e inmediato á 

información que se pode atopar nesta lingua, á vez que ofrece a posibilidade de comunicármonos 

utilizándoa. Ademais, facilita a comunicación persoal a través do correo electrónico en intercambios coa 
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xuventude doutros lugares e, o que é máis importante, crea contextos reais e funcionais de comunicación. 

Este uso cotián contribúe directamente ao desenvolvemento desta competencia.  

Competencia artística e cultural ao incluír un achegamento a manifestacións culturais propias da lingua e 

dos países onde se fala e propiciar unha aproximación a obras ou autores que contribuíron á creación 

artística. Así mesmo, a área contribúe ao desenvolvemento desta competencia cando se facilita a expresión 

de opinións, gustos e emocións que producen diversas manifestacións culturais e artísticas e cando se 

favorecen os traballos creativos individuais e en grupo, como poden ser a realización e a representación de 

simulacións e narracións.  

Competencia autonomía e iniciativa persoal ao fomentar o traballo cooperativo na aula, o manexo de 

recursos persoais e de habilidades sociais de colaboración e de negociación, o que supón poñer en 

funcionamento determinados procedementos que permiten a realización de iniciativas e a toma de 

decisións na planificación, organización e xestión do traballo, propiciando así a autonomía e a iniciativa 

persoal. 

5.3. OBXECTIVOS 

 

Como mencionamos anteriormente, a programación para este tipo de alumnos está baseada en criterios de 

máxima flexibilidade e absoluta adaptación ás características individuais e colectivas de aqueles. Por tanto, 

sen prexuizo das modificacións puntuais que proceda facer considerando as peculiaridades e intereses do 

alumnado que conforma o grupo de PMAR, os obxectivos xerais de Área para este programa concrétanse 

nas capacidades que se detallan a continuación e que se poden acadar ao longo dos dous cursos: 

1º- Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas 

variadas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación.  

2º- Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma comprensíbel e 

con certo nivel de autonomía.  

3º- Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado, co fin de 

extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento 

persoal.  

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

cohesión e de coherencia.  

5º- Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 

estranxeira en contextos reais de comunicación.  

6º- Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe, e 

transferir á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas.  

7º- Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito.  

8º- Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de 

aprendizaxe de contidos diversos.  

9º- Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e de entendemento 

entre persoas de procedencias, linguas e culturas diversas, evitando calquera tipo de discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e culturais.  
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10º- Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e no uso da 

lingua estranxeira. 

 

5.4. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLE 

Os estándares de aprendizaxe preséntanse agrupados en bloques, en relación a tres eixos que posúen 

características e necesidades específicas en canto ao proceso de ensino e de aprendizaxe:  

 

. As habilidades lingüísticas 

 bloque 1: Escoitar, falar e conversar 

 bloque 2: Ler e escribir 

. Os elementos constitutivos do sistema lingüístico, o seu funcionamento e relacións 

 bloque 3: Coñecemento da lingua 

. A dimensión social e cultural da lingua estranxeira 

 bloque 4: Aspectos socioculturais e conciencia intercultural 

 

Bloque 1: Escoitar, falar e conversar  

Nesta etapa dáselle unha importancia relevante á comunicación oral, por iso o primeiro bloque céntrase en 

potenciar no alumnado a capacidade para interactuar nestas situacións, e incídese na importancia de que o 

modelo lingüístico de referencia oral proveña dun variado número de falantes, co fin de recoller as 

variacións e os matices. De aí a forte presenza no currículo do uso dos medios audiovisuais convencionais e 

das tecnoloxías da información e da comunicación.  

 

Bloque 2: Ler e escribir  

Este bloque incorpora tamén os procedementos necesarios para desenvolver a competencia discursiva no 

uso escrito.  

 

Bloque 3: Coñecemento da lingua  

Permite a elaboración dun sistema conceptual cada vez máis complexo acerca do funcionamento da lingua 

a través da observación das manifestacións orais e escritas da lingua que se está aprendendo e do seu uso 

en situacións de comunicación. O punto de partida serán as situacións de uso que favorezan a inferencia de 

regras de funcionamento da lingua que lle permitan ao alumno/a estabelecer cales elementos da lingua 

estranxeira se comportan coma nas linguas que coñece e que estratexias lle servirán para progresar na súa 

aprendizaxe, co fin de adquirir confianza nas súas propias capacidades.  

 

Bloque 4: Aspectos socioculturais e conciencia intercultural  

Os contidos deste bloque contribúen a que o alumnado coñeza costumes, formas de relación social, trazos 

e particularidades dos países onde se fala a lingua estranxeira.  
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5.5. TEMPORALIZACIÓN 

5.5.1. 3º ESO PMAR 

 

1ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 1 

SETEMBRO - OUTUBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversa sobre unha viaxe. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o contido da 
conversa. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.4 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

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

 Interacción oral co compañeiro/a para describir e adiviñar un explorador/a utilizando as 
expresións dadas. 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

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

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

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

 Interacción oral con compañeiro/a para completar un cadro sobre unha viaxe utilizando o 
vocabulario aprendido. 

 Showing Interest: expresións para demostrar interese polo que a un lle contan. 
Everyday English: Booking a flight  e Hotel accomodation 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas entre un/ha axente de viaxes e 
un/ha cliente/a ao reservar un voo nun aeroporto. 

 Práctica oral de conversas relacionadas coas viaxes en aeroportos empregando a linguaxe 
vista anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas relacionadas coas viaxes 
utilizando as expresións dadas. 

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

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dun blog para realizar diferentes tipos de exercicios. 

 Comprensión da información clave do texto. 

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

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

 Realización de exercicios para demostrar a comprensión dos textos. 
Extra reading: Sir Walter Raleigh 

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

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

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

 TASK: Buscar información sobre outros exploradores e elaborar unha liña de tempo con 
datas e datos importantes das súas vidas. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 

Writing 

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

 Análise da ortografía, a gramática e a linguaxe típica empregada á hora de narrar unha 
anécdota: comiñas para citar, o Past Simple e o Past Continuous, e os conectores de 
secuencia first of all, next, then after that, later, eventually, finally e in the end. 

 Preparación antes de escribir un texto narrativo practicando a estrutura e a linguaxe típicas 
mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun texto narrativo seguindo os pasos facilitados no apartado 
Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado coas viaxes. 

 Comprensión e expresión escrita dun cómic. 

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

1,2,3,4,5,6,7 
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 Word Power: breve explicación sobre a formación dos phrasal verbs; en concreto dos 
formados con set e run, e o seu significado. 

Vocabulary 

 Os sentimentos. 

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

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

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

 Estrutura e uso do Past Simple. 

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

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

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

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

Pronunciation 

 Pronuncia correcta das sílabas das palabras.  

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

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

 Repaso da linguaxe utilizada para describir sentimentos. 
Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, da linguaxe funcional e da gramática vistos ao 
longo de toda a unidade. 

 

1ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 2 

NOVEMBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

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

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

 Comprensión oral dunha entrevista de traballo. 

 Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión do audio. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.4 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

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

 Interacción oral co compañeiro/a para falar dos logros persoais dunha persoa famosa 
utilizando as expresións dadas. 

 Getting information: fórmulas lingüísticas para adquirir información sobre algo. 
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral para facer preguntas sobre experiencias pasadas co emprego da gramática e o 
vocabulario vistos. 

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

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

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre os intereses persoais de cada un/ha 
utilizando as expresións dadas. 

 Presentación oral na clase dos intereses do compañeiro/a. 

 Comparing: fórmulas lingüísticas para comparar intereses. 
Everyday English: Tell me about yourself. A questionnaire 

 Comprensión oral e escrita dunha entrevista. 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas entre un/ha entrevistador/a e 
un/ha entrevistado/a. 

 Práctica oral de entrevistas empregando a linguaxe vista anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar diálogos sobre as situacións dadas 
utilizando as expresións vistas. 

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

1,2,3,4,5,6,7 
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B3.1-B3.2 

Reading 

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

 Realización de diferentes tipos de exercicios para demostrar a comprensión do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

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

 Lectura sobre as actividades que fixeron tres adolescentes británicos durante o verán. 

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

Extra reading: THE SCOUTS 

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

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

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

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

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun artigo xornalístico. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir un evento nun artigo xornalístico: 
os adxectivos e adverbios de modo, e o grao superlativo en adxectivos e adverbios. 

 Preparación antes de escribir un artigo xornalístico practicando a estrutura e a linguaxe 
típicas mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun artigo xornalístico para describir un evento seguindo os pasos 
facilitados no apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado cos logros persoais. 

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

 Realización de exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
Vocabulary 

 Expresións relacionadas con diferentes tipos de actividades. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes actividades nun campamento educativo de 
verán. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

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

 Expresión de accións que comezan no pasado e teñen unha continuidade no presente: o 
Present Perfect Simple. Uso e formación da afirmativa, da negativa e da interrogativa. 

 Expresión de hábitos no pasado: used to. 

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

 English in Use: for e since. 
Grammar 

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

 Expresión de rutinas no pasado: used to. 

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

 Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas. 

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

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

 English in Use: breve explicación sobre a pronuncia correcta da terminación -ed  tra os sons 
/d/ e /t/. 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para falar dos intereses persoais. 

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

Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao 
longo de toda a unidade. 

1,2,3,4,5,6,7 

 

1ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 3 

DECEMBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO MATERIAL DE 
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REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversa telefónica sobre plans de viaxe. 

 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa conversa sobre os plans da viaxe 
que se escoitou anteriormente. 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversa sobre plans de viaxe. 

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

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

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.4 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral de conversas sobre a elección dos utensilios para viaxar co emprego da 
gramática e o vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar da viaxe ideal do alumno/a e dos cinco 
utensilios imprescindíbeis para esa viaxe utilizando as expresións dadas. 

 Disagreeing: fórmulas lingüísticas frecuentes para expresar que non se está de acordo co 
que di outra persoa. 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

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

 Interacción oral co compañeiro/a para expresar accións futuras dependendo das situacións 
dadas utilizando as expresións aprendidas. 

 Showing approval: expresións para mostrar aprobación. 
Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para planear a viaxe ideal utilizando as expresións 
aprendidas e apoiándose nas imaxes dos pósters que aparecen no exercicio. 

Everyday English: Getting Information. Travel updates 

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

 Práctica oral de conversas relacionadas cos plans de viaxe empregando a linguaxe vista 
anteriormente. 

 English in Use: asking for more information. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas sobre plans de viaxe coas 
expresións vistas e coa información que se dá. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

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

 Comprensión da información clave do texto. 

 English in Use: nomes de comidas de orixe animal. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
CLIL Geography: Unusual Journeys 

 Lectura de textos que falan sobre diferentes tipos de viaxes extraordinarias. 

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

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 TASK: escribir un parágrafo sobre unha viaxe que fixeran ou que lles gustaría facer. 
Extra reading: Cleaning up Mount Kenya 

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

 Realización de exercicios para demostrar que se comprenderon os contidos. 

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

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

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun correo electrónico que fala 
sobre plans de viaxe. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir plans de viaxe (be going to) e facer 
predicións futuras (will), e uso da puntuación típica da linguaxe informal (raias, puntos 
suspensivos, parénteses e signos de exclamación). 

 Preparación antes de escribir un correo electrónico descritivo sobre plans de viaxe 
practicando a estrutura e a linguaxe típicas mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun correo electrónico para describir plans de viaxe seguindo os 
pasos facilitados no apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 A equipaxe para unha viaxe. 

 Identificación de diferentes preparativos para as viaxes. 

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

 Elaboración dunha lista de roupa e accesorios de moda. 
Vocabulary 

 As viaxes. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Comprensión e expresión oral de diferentes expresións relacionadas coas viaxes. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: collocations co verbo take. 
Grammar 

 Expresión de plans futuros con be going to, e de decisións espontáneas e predicións con 
will. Uso e formación. 

 Future Continuous. 

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

Grammar 

 Expresión de plans futuros con be going to, e de decisións espontáneas e predicións con 
will. Uso e formación. 

 Future Continuous. 

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

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

 Pronuncia correcta de consoantes finais. 

 A entoación e o ritmo das oracións. 

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

 Repaso da linguaxe utilizada para falar de plans de viaxe. 
Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao 
longo de toda a unidade. 

 

2ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 4 

XANEIRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversa telefónica relacionada cos lugares da cidade. 
Listening 

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

 Resposta a varias preguntas sobre o contido da conversa.  

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.4 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral do vocabulario relacionado coas cidades e cos elementos urbanos mediante o 
emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para describir os distintos sitios da cidade e adiviñar de 
cal se trata. 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral para falar das cidades e dos elementos urbanos utilizando a gramática e o 
vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar dos distintos elementos urbanos utilizando as 
expresións aprendidas. 

 Responding: uso de expresións lingüísticas para expresar respostas. 
Speaking 

 Práctica oral para indicar enderezos. 

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

 Clarifying: expresións para preguntar por enderezos e responder. 
Everyday English: Getting directions. Finding your own way 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas para indicar enderezos. 

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

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar as preguntas e respostas sobre como 
chegar a un sitio utilizando as expresións dadas. 

 Word Power: diferenza entre os distintos significados das palabras “right”, “left” e “second” 
dependendo do contexto. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 
Reading 

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

1,2,3,4,5,6,7 



 155 

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

 Comprensión da información clave do texto. 

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

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
Culture 

 Comprensión oral e escrita dun texto escrito sobre distintos monumentos emblemáticos do 
mundo. 

 Realización dun cuestionario para demostrar a comprensión oral e escrita do texto. 
Extra reading: Australia's Most Famous Bridge 

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

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

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

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

 TASK: escribir un texto sobre a historia e as características dun monumento emblemático 
coñecido da zona en que o estudante vive dando todos os datos que se piden. 

B4.1-B4.2 

Writing 

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

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir un lugar: there is, there are, 
cuantificadores e determinantes. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de dar exemplos: palabras e expresións como 
like, for example e such as. 

 Preparación antes de escribir un texto descritivo practicando a estrutura e a linguaxe típicas 
mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun texto descritivo seguindo os pasos facilitados no apartado 
Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use.  

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Lugares da cidade e os elementos urbanos. 

 Comprensión oral de conversas telefónicas. 

 Word Power: nomes compostos. 
Vocabulary 

 Adxectivos para describir os lugares da cidade. 

 Comprensión e expresión oral dos lugares da cidade. 

 Práctica do uso correcto do vocabulario aprendido. 

 Did You Know?: breve explicación sobre o uso de palabras diferentes nos distintos países 
para designar unha mesma cousa. 
Grammar 

 Frases condicionais formación e uso. 

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

Grammar 

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

 Comprensión oral sobre cidades e os seus elementos urbanos. 

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

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

 Uso correcto do acento nas palabras. 

 English in Use: breve explicación sobre que son os cognates. 
Focus on Functional Language 

 Uso da linguaxe utilizada para indicar enderezos. 
Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, da linguaxe funcional e da gramática vistos ao 
longo de toda a unidade.  

1,2,3,4,5,6,7 

 

2ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 5 

FEBREIRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Comprensión oral da descrición dunha cea. 

 Realización de exercicios para demostrar a comprensión do audio. 
Listening 

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

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre as conversas. 

1,2,3,4,5,6,7 
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B2.1 – B2.4 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral de conversas en que se compara unha comida con outra co emprego da 
gramática e o vocabulario vistos. 

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

 Speculating: fórmulas lingüísticas para facer especulacións. 
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

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

 Interacción oral co compañeiro/a para simular unha situación en que un cliente/a presenta 
unha queixa a un camareiro/a utilizando as expresións aprendidas. 

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

Speaking 

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

 Facer unha carta dun restaurante utilizando o vocabulario aprendido. 
Everyday English: Ordering food. Instructions 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas nun restaurante entre 
camareiro/a e cliente/a. 

 Práctica oral de conversas típicas nun restaurante empregando a linguaxe vista 
anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas típicas dun restaurante 
utilizando as expresións vistas e a información que se dá. 

 Compresión escrita das instrucións de diversos dispositivos. 

 Práctica oral de conversas típicas con atención ao cliente fronte ás dificultades que presenta 
usar un dispositivo. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dun artigo dunha revista sobre os hábitos alimentarios dos británicos e dos 
franceses para realizar diferentes tipos de exercicios. 

 Comprensión da información clave do texto. 

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

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 English in Use: comparacións con much e one of. 
Health: What's on Your Plate? 

 Comprensión dun texto escrito sobre a recomendación dietética de Michelle Obama “My 
Plate”. 

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

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

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

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

  TASK: escribir sobre unha festa ou celebración do país en que viven, e describir que tipo de 
comida se come e os costumes. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 

Writing 

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

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de facer unha crítica dun restaurante: 
adxectivos. Orde dos adxectivos. 

 Preparación antes de escribir unha crítica dun restaurante practicando a estrutura e a 
linguaxe típicos mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dunha crítica dun restaurante seguindo os pasos facilitados no 
apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Adxectivos para describir comida. 

 Identificación de diferentes adxectivos para describir comida a través de varias fotografías. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos para describir comida. 

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

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

Vocabulary 

 Cartas de restaurantes. 

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

 Word Power: terminación en -ed dalgúns adxectivos e a súa variación dependendo da 
variante do idioma, como roast/roasted. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
Grammar 

 Uso dos pronomes de relativo. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 
actividades. 

Grammar 

 Defining reactives clauses: formación e uso. 

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

Pronunciation 

 Pronuncia correcta do son /f/. 

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

 English in Use: entoación de Questions tags. 
Focus on Functional Language 

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

 English in Use: expresións para expresar os gustos (I love, I'm mad about, I'm keen on, I 
don't especially like e I can't stand).  

Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao 
longo de toda a unidade. 

 

2ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 6 

MARZO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Comprensión oral de dúas conversas sobre problemas coas amizades. 

 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coas conversas que se escoitaron 
anteriormente.  

Listening 

 Comprensión oral dun programa de radio. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o programa de radio.  

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.4 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para dar consellos sobre relacións interpersoais utilizando 
as expresións dadas. 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral para comparar habilidades co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para comparar habilidades utilizando as expresións 
aprendidas. 

 Responding to comparisons: expresións para compararse con outra persoa. 
Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre problemas interpersoais utilizando as 
expresións aprendidas. 

 Empathising: expresións para mostrar empatía. 
Everyday English: Saying you are sorry. Apologies 

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

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

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas para aprender a pedir e aceptar 
desculpas coas expresións vistas e coa información que se dá. 

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

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

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

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 English in Use: uso de modais co primeiro condicional. 

 Word Power: uso de reporting verbs como said, ordered, asked e insisted para expresar o 
que outra persoa di. 

CLIL Literature: The All-American Slurp 

 Comprensión oral  e escrita dun texto literario sobre a amizade xurdida entre unha 
inmigrante chinesa e unha rapaza estadounidense. 

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

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

 Compresión oral e escrita dun texto sobre a elaboración de recordos de amizade no pasado. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Demostración de que se entenderon os contidos dos textos contestando varias preguntas. 

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

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

B4.1-B4.2 

Writing 

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

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir unha carta para pedir consello: o 
Present Simple para presentar o problema, o Present Simple ou o Past Simple para dar 
exemplos, os modais para dar consello, a presentación dos feitos, e as fórmulas lingüísticas 
para expresar opinións como I think, I feel, it seems e in my opinion. 

 Preparación antes de escribir unha carta para pedir consello practicando a estrutura e a 
linguaxe típicos mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dunha carta para pedir consello seguindo os pasos facilitados no 
apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use.  

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado coas relacións persoais. 

 Realizar un cuestionario e identificar diferentes verbos e expresións utilizados para describir 
os aspectos relacionados coas relacións persoais. 

 Comprensión e expresión oral do vocabulario relacionado coas relacións persoais. 

 Word Power: breve explicación sobre que hai phrasal verbs formados por un verbo e dúas 
partículas como fall out with. 

Vocabulary 

 Adxectivos relacionados coa personalidade. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos relacionados coa personalidade. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: uso dos prefixos in-, mi-, un- e dis- para crear palabras co significado oposto. 
Grammar 

 Uso de should para dar e pedir consello, have to e must para falar de obrigas, don't have to 
para expresar a ausencia de obriga e mustn't para prohibicións. 

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

Grammar 

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

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

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

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

 Acentuación correcta das frases con contraccións. 

 English in Use: acentuación dos modais nunha frase cando se quere facer fincapé en algo. 
Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para expresar aspectos persoais.  
Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao 
longo de toda a unidade. 

1,2,3,4,5,6,7 

 

3ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 7 

ABRIL - MAIO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

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

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

Listening 

 Comprensión oral dunha entrevista dun policía a unha testemuña. 

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

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.4 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

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

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

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

1,2,3,4,5,6,7 
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vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para explicar o significado de varias palabras utilizando as 
expresións aprendidas. 

 Guessing: fórmulas lingüísticas para expresar que se adiviñou algo. 
Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para facer un informe de policía e describir un delito 
utilizando as expresións aprendidas. 

 Showing uncertainty: fórmulas lingüísticas para expresar que un non está totalmente 
certo/a de algo que pasou. 

Everyday English: Reporting an Emergency.  First-Aid Instructions 

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

 Práctica oral das chamadas de emerxencia empregando a linguaxe vista anteriormente. 

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

 Comprensión oral, práctica e repaso do vocabulario e expresións típicas de primeiros 
auxilios. 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dun artigo dun xornal sobre o uso das redes sociais por parte da policía para 
identificar persoas que participaron nuns disturbios para realizar diferentes tipos de 
exercicios. 

 Comprensión da información clave do texto. 

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

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

 Identificación no texto de palabras clave mediante  as súas definicións. 
Culture: The Firefighters of New York 

 Comprensión escrita dun texto sobre os bombeiros de Nova York. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

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

 Comprensión oral e escrita duns textos sobre personaxes lendarios famosos. 

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

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

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

 TASK: escribir un parágrafo sobre algún dos personaxes lendarios famosos que aparecen no 
exercicio. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 

Writing 

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

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir unha nova de sucesos para un 
xornal: uso da pasiva para describir accións, e de conectores de propósito como to, in order 
to e so that. 

 Preparación antes de escribir unha nova de sucesos nun xornal mediante a realización de 
varios exercicios. 

 Writing Task: produción dunha nova de sucesos para un xornal seguindo os pasos 
facilitados no apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado coa delincuencia. 

 Identificación do vocabulario relacionado coa delincuencia. 

 Comprensión e expresión oral de palabras relacionadas coa delincuencia. 

 Word Power: diferenza entre o significado de steal e rob. 
Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con reportaxes de actos de delincuencia. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes expresións, adxectivos, substantivos e verbos 
relacionados coas reportaxes de actos de delincuencia. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: collocations co verbo lose. 
Grammar 

 Estrutura e usos da pasiva. 

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

 English in Use: uso de by nas pasivas. 
Grammar 

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

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

Pronunciation 

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

 Entoación correcta das oracións interrogativas. 

 English in Use: entoación das Yes/No Questions. 

1,2,3,4,5,6,7 
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Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para falar de actos de delincuencia. 
 Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao 
longo de toda a unidade.  

 

3ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 8 

MAIO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Comprensión oral dun programa de radio sobre a biografía de Thomas Edison. 

 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa biografía de Thomas Edison. 
Listening 

 Comprensión oral dun concurso de preguntas e respostas. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o concurso.  

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.4 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para contrastar ideas utilizando as expresións dadas. 

 Práctica oral sobre accións pasadas. 
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral para facer preguntas e respondelas co emprego da gramática e do vocabulario 
vistos. 

 Interacción oral cos compañeiros/as para facer preguntas e respondelas utilizando as 
expresións aprendidas. 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar de inventos utilizando as expresións 
aprendidas. 

 Qualifying answers: expresións habituais para dar respostas. 
Everyday English: Making a Complaint 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas entre cliente/a e dependente/a dunha tenda. 

 Práctica oral de conversas relacionadas coa compra de produtos defectuosos nunha tenda 
empregando a linguaxe vista anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar situacións en que o cliente/a ten un 
problema cun produto que comprou coas expresións vistas e coa información que se dá. 

 Produción escrita dun correo electrónico de queixa dun produto defectuoso. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dun texto dun artigo dunha revista sobre o inventor xaponés Yoshiro Nakamatsu co 
fin de realizar diferentes tipos de exercicios. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre as patentes. 

 English in Use: everything, everyone e everywhere seguidos por un verbo en singular. 
CLIL Technology: Innovators 

 Comprensión oral e escrita de dous textos sobre diferentes innovacións. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 
Extra Reading 

 Comprensión oral dunha conversa sobre iPods nano vermellos para contestar unha 
pregunta. 

  Comprensión escrita dun texto acerca de dous inventos diferentes. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 
se comprenderon os contidos. 

 Did you know?: datos curiosos sobre os zapatos eléctricos de Trevor Baylis. 

 TASK: Escribir sobre un invento que cambiara o mundo. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dun ensaio sobre un invento. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un ensaio sobre un invento: 
conectores de adición como also, in addition, as well as e moreover para engadir 
información. 

 Preparación antes de escribir un ensaio sobre un invento mediante a realización de varios 
exercicios.. 

 Writing Task: produción dun ensaio sobre un invento seguindo os pasos facilitados no 

1,2,3,4,5,6,7 
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apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use.  

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Inventos. 

 Identificación de vocabulario típico relacionado cos inventos. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes palabras relacionadas cos inventos. 

 Word Power: uso dos sufixos -ful e -less para formar adxectivos con significados opostos. 
Vocabulary 

 Aparellos eléctricos. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes aparellos eléctricos. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: uso de verbos e dos sufixos -er e -or para formar nomes de aparellos 
eléctricos. 

Grammar 

 Formación e uso do Past Perfect Simple. 

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

Grammar 

 Uso correcto dos tempos verbais Past Perfect Simple e Past Simple. 

 Uso correcto de toda a gramática que se ten visto ao longo de todo o libro a través de 
distintas actividades.  

Pronunciation 

 Pronuncia correcta do son /ʃ/. 

 A entoación das oracións. 

 English in Use: entoación dos sufixos. 
Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para falar de varios inventores e dos seus inventos. 
Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao 
longo de toda a unidade. 

1,2,3,4,5,6,7 

 

3ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 9 

MAIO - XUÑO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Comprensión oral dunha descrición dun peixe globo. 

 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa descrición que se escoitou 
anteriormente. 

Listening 

 Comprensión oral dunha clase que imparte un profesor de Bioloxía e dunhas presentacións 
que fan uns alumnos ante a clase. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre a lección do profesor 
e a presentación dos alumnos.  

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 – B2.4 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para facer e responder preguntas sobre animais utilizando 
as expresións dadas. 

 Reposting a conversation. 
Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
expresión oral. 

 Práctica oral para comparar accións co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para comparar accións utilizando as expresións 
aprendidas. 

 Reporting instructions. 
Everyday English: Doing a Research. A Presentation 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas relacionadas coa procura de información en 
Internet. 

 Realización de varias actividades relacionadas coa procura de información en Internet. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Lectura dun artigo dunha revista sobre a biomímese para realizar diferentes tipos de 
exercicios. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Localización de tres países nun mapa. 

 Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre o número de quenllas que morren a 
mans do ser humano ao ano. 

Science: Extinct, But Not Forgotten 

 Comprensión oral dunha visita por un museo para contestar unha pregunta. 

 Comprensión escrita dun texto acerca da ave elefante. 

 Realización de exercicios para demostrar que se comprenderon os contidos. 

 Localización nun mapa dos países mencionados no texto. 
Extra Reading 

 Comprensión oral e escrita de dous textos sobre a Gran Barreira de Coral australiana e os 
problemas relacionados coa conservación. 

 Identificación de varios datos que se piden acerca dos contidos do texto. 

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre os arrecifes de corais. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 TASK: elixir un sitio que sexa Patrimonio da Humanidade no mundo e escribir un parágrafo 
sobre el. 

B4.1-B4.2 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise dun artigo sobre un animal. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un artigo: adxectivos e adverbios 
para comparar, e conectores de contraste como but, however e although para contrastar. 

 Preparación antes de escribir un artigo mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun artigo seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Ready 
to Write e coa axuda do cadro English in Use.  

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.8 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado co mundo dos animais. 

 Identificación de vocabulario típico relacionado cos animais. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes palabras relacionadas cos animais. 

 Word Power: información sobre o uso dos pronomes reflexivos. 
Vocabulary 

 Partes do corpo dos animais. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes partes do corpo dos animais. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: expresións idiomáticas relacionadas cos animais. 
Grammar 

 Reported Speech: Statements and Questions. Uso e formación. 

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

 English in Use: reporting verb say and tell + that. 
Grammar 

 Reported Speech: orders, requests, offers and suggestions. Uso e formación. 

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

 Comprensión oral dunha das actividades. 
Pronunciation 

 Pronunciación correcta dos sons /i:/, /i/ e /ei/. 

 Patróns de acentuación das palabras ligadas na oración. 

 English in Use: a unión de palabras na pronuncia. 
Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para falar os animais. 

 Comprensión oral da actividade. 
Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, da linguaxe funcional e da gramática vistos ao 
longo de toda a unidade. 

1,2,3,4,5,6,7 

 

MATERIAL DE REFERENCIA: 1 – Libro de texto; 2 – Workbook; 3 – Audio;  4 – Vídeo; 5 – Interactive Student; 

6 – Extra material; 7 – Outros 
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5.6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN NA ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Para levar a cabo a avaliación dos alumnos teranse en conta os seguintes criterios xerais: 

 

1. Comprender mensaxes orais e escritas breves e sinxelos. 

2. Participar en conversas breves e sinxelas propias de situacións cotians. 

3. Redactar de modo estandarizado textos sinxelos utilizando as estructuras, regras 

gramaticáis e léxico maís axeitados. 

4. Emitir ordes e mensaxes breves e sinxelos relativos a situacións comúns. 

5. Utilizar as destrezas comunicativas verbais e escritas con suxección as regras gramaticais 

básicas, asegurando a corrección formal indispensable do expresado e a sua 

intelixibilidade. 

 

E dun xeito máis concreto, avaliarase aos alumnos/as que son capaces de:  

 

 Saudar e presentarse aos demais, indicando o seu enderezo e o seu número de teléfono; identificar 

cousas; preguntar pola nacionalidade da xente; falar de países e nacionalidades; utilizar correctamente 

o verbo to be; practicar o vocabulario relacionado cos saúdos , obxectos da clase e os nomes de países 

e nacionalidades . 

 

 Falar das profesións; preguntar e contestar correctamente sobre a súa idade e o seu enderezo; 

presentar cousas; utilizar correctamente os adxectivos posesivos; a / an; os plurais; this / that / these / 

those; practicar o vocabulario relacionado coas profesións, os números e os días da semana . 

 

 Falar sobre a familia; describir persoas; utilizar correctamente have got; os nomes contábeis e non 

contábeis; some / any; o xenitivo saxón; practicar o vocabulario relacionado coa familia, as cores e as 

partes do corpo . 

 

 Describir persoas e cousas; utilizar correctamente as estruturas there is / there are; how much / how 

many; ordenar as palabras correctamente na frase; practicar o vocabulario relacionado cos adxectivos e 

as mascotas . 

 

 Falar sobre o aloxamento; expresar preferencias; utilizar correctamente o Present Simple en afirmativa; 

like + nome / xerundio; practicar o vocabulario relacionado cos cuartos da casa, o mobiliario e os 

números ordinais. 

 

 Falar de rutinas; facer suxestións; utilizar correctamente os adverbios de frecuencia; o Present Simple 

en negativa e interrogativa; practicar o vocabulario relacionado coa hora, actividades que expresan 

rutina e as comidas.  

 

 Expresar habilidade e posibilidade; utilizar correctamente can e as preposicións de tempo; practicar o 

vocabulario relacionado cos verbos, os meses do ano e os lugares dunha cidade . 

 

 Narrar accións que están en transcurso; utilizar correctamente o Present Continuous; practicar o 

vocabulario relacionado cos verbos e cos adxectivos . 
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 Expresar feitos pasados, utilizar correctamente o Past Simple do verbo to be e dos verbos regulares e 

irregulares. 

 

 Utilizar o Present Perfect para expresar actividades que realizaron ao longo da súa vida, aquelas q aínda 

non tiveron ocasión de realizar e outras que acaban de realizar. 

 

5.7. OBXECTIVOS MÍNIMOS ESIXIBLES  

 

Gramática: 

 

 A / an. 

 Os plurais dos nomes.  

 Os nomes contábeis e non contábeis. 

 Pronomes: personais, obxecto, demostrativos, posesivos. 

 Adxectivos: demostrativos, posesivos.  

 Be presente simple. 

 Caso posesivo (´s). 

 Have got (presente simple). 

 like + nomes; like + -ing. 

 Presente simple. 

 Preposicións de tempo. 

 Presente continuo. 

 Can. 

 Imperativos. 

 There´s/There are. 

 a/an, some/any. 

 Be pasado simple. 

 Preposicións de lugar: in e at. 

 Pasado simple (verbos regulares): afirmativo. 

 Present Simple e Present Continuous. 

 Pasado continuo. 

 Could como posibilidade. 

 Which e What como interrogativos. 

 Verbos modais para indicar consello e obligación: must, should , have to. 

 Who como interrogativo. 

 Cuantificadores: (how)much , (how) many, a lot, some , any. 

 Present Perfect con just , already , yet. 

 Contrastar Present Perfect e simple past. 

 Oracións condicionais I e II. 

 Verbos modais para deduccións: can‘t , might , could, must. 

 Conectores: although, however, not only....but also, neither. 

 Secuenciadores: At first , then, after that, finally. 

 Voz pasiva: Presente e pasado. 
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 Oracións de relativo (Defining). 

 Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua.  

 

 

Léxico / Vocabulario: 

 

 Relacionado cos temas tratados: 

 Os saúdos. 

 As presentacións.  

 Os números.  

 A escola: obxectos da clase, materias, actividades. 

 Os países e as nacionalidades.  

 As profesións.  

 Os días da semana e os meses do ano.  

 A familia. 

 As cores. 

 Aroupa. 

 As partes do corpo.  

 Os adxectivos (por exemplo, aqueles que describen temperamentos, sentimientos e 

apariencia das persoas). 

 Os animais. 

 A casa: os cuartos, os obxectos, o mobiliario.  

 A hora.  

 Actividades que expresan rutina.  

 As comidas. 

 Os verbos.  

 Os lugares dunha cidade.  

 O clima.  

 Os deportes.  

 Fórmulas e expresións correspondentes ás funcións e aos temas tratados nos cursos. 

 

Fonética 

 

 Pronuncia das formas contraídas do verbo to be . 

 A acentuación das palabras . Pronuncia dos sons /b/ e /v/ . 

 A entoación das oracións .  

 Pronuncia de grupos consonánticos e vocálicos difíciles . 

 Pronuncia das formas can, can’t, could, couldn’t . 

 Pronuncia da terminación -ing . 

 Pronuncia do –s/-es da terceira persoa do presente. 

 Pronuncia do –ed do pasado dos verbos regulares. 
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5.8. AVALIACIÓN E PROMOCIÓN 

 

Para os procedementos e instrumentos de avaliación remitímonos ao punto 4.9. da programación didáctica 

para 1º, 2º, 3º e 4º de ESO. 

5.9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Libros de texto: 

 

3º ESO PMAR New English in Use ESO 3– Basic Practice Burlington Books Linda Marks 

 

Asimesmo contamos cos recursos que nos proporcionan as TICs mencionados no apartado 12 desta 

programación. 

5.10. METODOLOXÍA 

 

Posuirá as seguintes características: 

o Axustarase na maior medida posible as necesidades dos alumnos. 

o Será especialmente flexible no senso de adaptarse tanto ao ritmo de aprendizaxe dos alumnos 

como as distintas fases do proceso de aprendizaxe. 

o Será esencialmente activa e baseada na constante practica das destrezas básicas. 

o Exercitaranse de modo constante as tarefas de lectura e listenig guiados e programas de escritura 

guiada. 

o Aprenderanse estructuras lingüísticas a través do contexto e a gramática a través de completar 

tablas gramaticais. 

o Propiciaranse as actividades comunicativas e os traballos en equipo na propia clase. 

o Utilizaránse métodos de autoevaluación e programaranse actividades de revisión frecuentes 

aprendido do aprendido para reforzar a aprendizaxe. 

o Seleccionarase para o curso materiales que suministren grandes cantidades de actividades para 

practicar o vocabulario, a lectura, a gramática as estructuras e demás aspectos en relación cas catro 

destrezas básicas. 
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6. PROGRAMACIÓN DE BACHARELATO 

6.1. INTRODUCIÓN 

Os libros de texto elexidos presentan as estruturas gramaticais nun contexto auténtico e fai que os 

alumnos/as presten atención á formación e aos diferentes usos de cada estrutura. Tamén se anima aos 

alumnos/as a reflexionar sobre as similitudes e diferenzas entre o inglés e a súa propia lingua, para unha 

mellor comprensión do funcionamento da lingua de estudo. As actividades están graduadas en dificultade, 

de tal modo que os alumnos/as identifiquen a gramática aprendida contextualizada en textos atractivos e 

reais. Ademais, o alumno/a ten a oportunidade de comprobar as respostas a estes últimos exercicios a 

través de actividades de comprensión oral. 

Seguindo as recomendacións do Marco Común Europeo de Referencia (MCER), anímase ao alumnado a 

organizar e expresar as súas propias ideas, experiencias e opinións a través de tarefas de expresión escrita 

e oral e a avaliar as súas propias habilidades lingüísticas segundo as vaian traballando ao longo do libro. Os 

alumnos serán competentes na maior parte de capacidades lingüísticas expresadas no nivel B1, é dicir, un 

usuario independente que utiliza de maneira sistemática de estratexias de autonomía é a finalidade a longo 

prazo que se busca na aprendizaxe de calquera materia educativa.  

As estratexias de aprendizaxe van encamiñadas a mellorar o desenvolvemento dos procesos mentais 

necesarios para realizar as actividades. Estas son as que desenvolvemos en cada destreza comunicativa: 

• Reading (comprensión escrita): predición do contido do texto a partir do título, subtítulo e ilustracións; 

inferencia de significados non explícitos (ler entre liñas); lectura da primeira oración de cada parágrafo para 

atopar a idea central; procura de información xeral (skimming) e específica (scanning); dedución do 

significado das palabras polo contexto; o papel dos conectores e conxuncións na conexión de ideas; 

comprensión das referencias pronominais e adverbiais; e identificación da finalidade do texto (informar, 

entreter, etc.). 

• Listening (comprensión oral): comprensión de enunciados; anticipación de contidos; atención selectiva; 

identificación de información específica; inferencia de significados; toma de notas; seguimento de 

instrucións; identificación do tema principal; secuenciación de información; recoñecemento da pronuncia; 

distinción de diferentes matices de significado segundo o ritmo e a entoación; audición comprensiva de 

mensaxes emitidas por falantes con distintos acentos, etc. 

• Speaking (produción oral): estratexias de elaboración que facilitan a interacción na aula tales como 

organizar as ideas antes de falar e basear a exposición oral nun guión que dea mostras de claridade e 

estrutura lóxica; estratexias de compensación, clarificación e comprobación; estratexias para a práctica 

como a repetición, a imitación, a aplicación de regras, etc.; estratexias de autocorrección como a 

identificación de problemas e a súa solución, buscando sempre mellorar a pronuncia, o ritmo e a entoación 

nas producións orais. 

• Writing (expresión escrita): á marxe das estratexias comentadas no apartado anterior, inclúense tamén as 

de transferencia, elaboración e autocorrección; o desenvolvemento da imaxinación e da creatividade, e a 

procura da información en diversas fontes. O estudante deberá atender tanto ao proceso de escritura 

como ao produto, tendo en conta as características propias do tipo de texto, utilizando o rexistro idóneo, 

os marcadores do discurso e os signos de puntuación axeitados, ordenando frases e parágrafos en textos 

coherentes mediante conxuncións e conectores, respectando á vez a estrutura dos mesmos, etc. 
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6.2. METODOLOXÍA 

En consonancia cos libros elexidos , a nosa pratica articúlarase ao redor dos seguintes principios básicos: 

 Ensinar a lingua estranxeira co fin de que o alumno/a logre comunicarse e desenvolverse con éxito, no 

plano oral e no escrito, de modo natural. 

 Profundar no desenvolvemento das estratexias de aprendizaxe para que poda enfrontarse con éxito a 

situacións reais de comunicación. 

 Conseguir que entenda o funcionamento do sistema lingüístico e reflexione sobre o mesmo, 

comparándoo coa súa lingua materna, para alcanzar un bo nivel de comunicación. 

 Profundar no sistema fonético, nas funcións gramaticais e no vocabulario, de modo que poda 

recoñecelos e empregalos en situacións reais de comunicación. 

 Fomentar a expresión das ideas e puntos de vista persoais do alumno para crear unha comunicación 

real. 

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

writing. 

 Ofrecerlle todas as facilidades posíbles para que amplíe os seus coñecementos sobre os aspectos 

socioculturais da lingua inglesa e asimile a cultura da que forma parte, evitando así que exprese os seus 

logros só en termos morfosintácticos e funcionais. 

 Espertar nel a responsabilidade de conseguir a autonomía na súa aprendizaxe, recoñecendo os 

métodos de estudo e o tipo de organización que máis lle conveñan. 

 Motivalo con temas de interese e ofrecerlle unhas metas claras ao longo do curso. 

 Fomentar a autoavaliación como ferramenta imprescindíble para conseguir un progreso eficaz na 

aprendizaxe. 

 

 

6.3. OBXECTIVOS DE BACHARELATO 

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, dende 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 pacíficamente 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 como na escrita, a lingua castelá e, no seu caso, a lingua cooficial 

da súa Comunidade Autónoma. 
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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 modalidade elixida. 

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 

Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía no cambio das condicións de 

vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao ambiente. 

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

equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

enriquecemento cultural. 

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

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

 

6.4. COMPETENCIAS CLAVE 

 

As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das competencias clave por parte 

da cidadanía, como condición para lograr que os individuos alcancen un pleno desenvolvemento persoal, 

social e profesional que se axuste ás demandas dun mundo globalizado e faga posible o desenvolvemento 

económico, vinculado ao coñecemento. 

As competencias clave son esenciais para o benestar da sociedade, o crecemento económico e a innovación 

As competencias clave son as seguintes: 

1. Comunicación lingüística (CL) 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

3. Tratamento da información e ompetencia dixital (CD) 

4. Aprender a aprender (CAA) 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC) 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

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

ás que se orienta en maior medida. Doutra banda, tanto os obxectivos como a propia selección dos 



 170 

contidos buscan asegurar o desenvolvemento de todas elas. Os criterios de avaliación serven de referencia 

para valorar o grao progresivo de adquisición. 

Competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de 

representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do 

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

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

no caso das linguas estranxeiras, poder comunicarse nalgunhas delas e, con iso, enriquecer as relacións 

sociais e desenvolverse en contextos distintos ao propio. Así mesmo, favorécese o acceso a máis e diversas 

fontes de información, comunicación e aprendizaxe. 

En resumo, para o adecuado desenvolvemento desta competencia resulta necesario abordar a análise e a 

consideración dos distintos aspectos que interveñen nela, debido á súa complexidade. Para iso, débese 

atender aos cinco compoñentes que a constitúen e ás dimensións nas que se concretan: 

 

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

fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica (a articulación correcta do son a partir da representación gráfica da 

lingua). 

– O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: a sociolingüística (vinculada coa 

adecuada produción e recepción de mensaxes en diferentes contextos sociais); a pragmática (que inclúe as 

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

textuais e as cuestións relacionadas cos xéneros discursivos). 

– O compoñente sociocultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento do mundo e a 

dimensión intercultural. 

– O compoñente estratéxico permítelle ao individuo superar as dificultades e resolver os problemas que 

xorden no acto comunicativo. Inclúe tanto destrezas e estratexias comunicativas para a lectura, a escritura, 

a fala, a audición e a conversación, como destrezas vinculadas co tratamento da información, a lectura 

multimodal e a produción de textos electrónicos en diferentes formatos; tamén forman parte deste 

compoñente as estratexias xerais de carácter cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o individuo 

utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na aprendizaxe das linguas estranxeiras. 

– O compoñente persoal intervén na interacción comunicativa en tres dimensións: a actitude, a motivación 

e os trazos de personalidade. 

NOTA.- O resto das competencias xa foi descrito con detalle anteriormente e se evita aquí a sua innecesaria 

reiteración; a lingüística se reitera por razón da súa singular transcendencia nunha disciplina como a nosa. 
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6.5. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS BACHARELATO 

Os libros de texto para o curso 2020-21 son os seguintes: 

 

CURSO TÍTULO EDITORIAL AUTOR 

1º BACHARELATO Advantage 1 BURLINGTON BOOKS 
Elizabeth Grant e 

Samuel Carter 

2º BACHARELATO Advantage 2 BURLINGTON BOOKS 
Elizabeth Grant e 

Samuel Carter 

 

Todos estes textos van acompañados dos seus correspondentes materiais de apoio (Webbooks, 

Workbooks, CDs, vídeos, etc ) e reforzo nas catro destrezas. 

Asimesmo contamos cos recursos que nos proporcionan as Tics.  

 

7. PROGRAMACIÓN 1º BACHARELATO 

7.1. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 
CLAVE. 

A continuación, inclúese a táboa modelo, para poder avaliar as competencias que se van adquirindo en 

cada unidade ou na última, de avaliación global, as competencias acadadas ao longo do curso. 

Cada competencia desagregouse en distintos indicadores, para permitir unha avaliación máis detallada. 

Os instrumentos para avaliar que se especificaron son os máis xerais, pero cada profesor/a lo adaptará as 

necesidades propias do seu grupo de alumnos e da praxis da docencia. 

 Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

 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 e detallada). 

– Identificación do tipo 

textual, adaptando a 

comprensión a el.  

 B1.1. Coñecer e saber aplicar 

as estratexias adecuadas para 

comprender o sentido xeral, 

a información esencial, os 

puntos principais, os detalles 

relevantes ou a información, 

as ideas e as opinións, tanto 

implícitas como explícitas do 

texto, se están claramente 

sinaladas. 

 B1.2. Identificar as ideas 

principais, a información 

 PLEB1.1. Nas actividades de 

aula, reflexiona sobre o seu 

proceso de compresión, 

axustándoo e mellorándoo se 

é o caso, sacando conclusións 

sobre a actitude do falante e 

sobre o contido, baseándose 

na entoación e na velocidade 

da fala; deducindo intencións 

a partir do volume da voz do 

falante; facendo 

anticipacións do que segue 

(palabra, frase, resposta, 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

– Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

xeral, información esencial, 

puntos principais, detalles 

relevantes e implicacións). 

– Formulación de hipóteses 

sobre o contido e o 

contexto. 

– Inferencia e formulación 

de hipóteses sobre 

significados a partir da 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos. 

– Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de novos 

elementos. 

 B1.2. Recoñecemento dos 

marcadores conversacionais 

máis comúns: verificadores, 

expresivos, apelativos e 

fáticos. 

relevante e as implicacións 

xerais de textos de certa 

lonxitude, ben organizados e 

con estruturas lingüísticas de 

certa complexidade, nunha 

variedade de lingua estándar 

e articulados a velocidade 

media ou normal, que traten 

de temas tanto concretos 

como abstractos dentro do 

propio campo de 

especialización ou de 

interese, nos ámbitos 

persoal, público, educativo e 

ocupacional ou laboral, 

sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e se 

poidan confirmar certos 

detalles.  

 B1.3. Comprender o esencial 

de conversas ou debates 

reais entre varias persoas 

interlocutoras, e de 

descricións e narracións 

breves reproducidas por 

medio de dispositivos 

multimedia (radio, televisión, 

vídeo, internet, etc.), 

expresadas nunha linguaxe 

sen sentidos implícitos nin 

usos idiomáticos. 

 B1.4. Comprender o sentido 

xeral, a información esencial, 

os puntos principais e os 

detalles máis relevantes de 

textos orais transmitidos por 

medios técnicos, claramente 

estruturados e en lingua 

estándar, articulados a 

velocidade lenta, sempre que 

as condicións acústicas sexan 

boas e se poida volver 

escoitar o que se dixo.  

 B1.5. Recoñecer as fórmulas 

de contacto social e as 

normas de cortesía, e as 

utilizadas para iniciar e 

terminar o discurso, así como 

etc.), e intuíndo o que non se 

comprende e o que non se 

coñece mediante os propios 

coñecementos e as propias 

experiencias. 

 

 PLEB1.2. Comprende 

instrucións técnicas, dadas 

cara a cara ou por outros 

medios, relativas á 

realización de actividades e 

normas de seguridade no 

ámbito persoal (por exemplo, 

nunha instalación deportiva), 

público (por exemplo, nunha 

situación de emerxencia), 

educativo ou ocupacional 

(por exemplo, unha visita 

guiada a unha pinacoteca, ou 

sobre o uso de máquinas, 

dispositivos electrónicos ou 

programas informáticos). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB 1.3. Comprende, nunha 

conversa formal na que 

participa, no ámbito 

educativo ou ocupacional, 

información detallada e 

puntos de vista e opinións 

sobre temas da súa 

especialidade e relativos a 

actividades e procedementos 

cotiáns e menos habituais, 

sempre que poida expor 

preguntas para comprobar 

que comprendeu o que o 

interlocutor quixo dicir e 

conseguir aclaracións sobre 

algúns detalles. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.4. Comprende as ideas 

principais e detalles 

relevantes dunha 

presentación, charla ou 

conferencia que verse sobre 

temas do seu interese ou da 

súa especialidade, sempre 

que o discurso estea 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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(Grao mínimo de consecución: 
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Competencias 

clave 

a intención comunicativa das 

persoas que as utilizan en 

situacións comunicativas 

variadas, relativas a temas 

coñecidos ou de interese 

persoal, emitidos en lingua 

estándar, nun rexistro 

neutro, formal ou informal, 

que conteñan variedade de 

expresións, estruturas e 

locucións idiomáticas 

frecuentes, e termos 

habituais e cultos de uso 

común non especializados. 

 B1.6. 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, unha estrutura 

interrogativa para dar unha 

orde).  

 B1.7. Comprender a 

información esencial de 

conversas ou discusións en 

que se traten temas cotiáns 

xerais ou do seu interese 

(necesidades materiais, 

sensacións físicas e 

sentimentos, opinións e 

experiencias persoais) 

relacionados co traballo, os 

estudos e o tempo de lecer, 

se as persoas participantes 

articulan con claridade, 

pausadamente e en lingua 

estándar, e se non hai 

interferencias acústicas.  

 B1.8. Recoñecer os 

significados e as intencións 

comunicativas expresas de 

patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación de 

uso común e máis 

específicos, así como 

articulado de maneira clara e 

en lingua estándar (por 

exemplo, unha presentación 

sobre a organización da 

universidade noutros países). 

 PLEB1.5. Comprende os 

puntos principais e detalles 

relevantes na maioría de 

programas de radio e 

televisión relativos a temas 

de interese persoal ou da súa 

especialidade (por exemplo, 

entrevistas, documentais, 

series e películas), cando se 

articulan de forma 

relativamente lenta e cunha 

pronuncia clara e estándar, e 

que traten temas coñecidos 

ou do seu interese. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.6. Identifica os puntos 

principais e detalles 

relevantes dunha conversa 

formal ou informal de certa 

duración entre dúas ou máis 

persoas interlocutoras, que 

se produce ao seu ao redor, 

sempre que as condicións 

acústicas sexan boas, o 

discurso estea estruturado e 

non se faga un uso moi 

idiomático da lingua. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.7. Identifica os puntos 

principais e detalles 

relevantes dunha conversa 

formal ou informal de certa 

duración entre dúas ou máis 

persoas interlocutoras, que 

se produce ao seu ao redor, 

sempre que as condicións 

acústicas sexan boas, o 

discurso estea estruturado e 

non se faga un uso moi 

idiomático da lingua. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.8. Comprende, nunha 

conversa informal ou nunha 

 CCL 

 CAA 
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Competencias 

clave 

algunhas de carácter 

implícito (incluíndo o interese 

ou a indiferenza), cando a 

articulación é clara. 

 B1.9. Perseverar por acceder 

ao sentido do texto oral 

(cambiando o tipo de escoita, 

pedindo axuda ou escoitando 

varias veces os textos 

gravados) aínda que en 

ocasións e mesmo con 

frecuencia, as hipóteses de 

significado do texto oral non 

poidan ser verificadas con 

claridade. 

discusión na que participa, 

tanto de viva voz como por 

medios técnicos, información 

específica relevante sobre 

temas xerais ou do seu 

interese, e capta sentimentos 

como a sorpresa, o interese 

ou a indiferenza, sempre que 

as persoas interlocutoras 

eviten un uso moi idiomático 

da lingua e se non haxa 

interferencias acústicas.  

 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB1.9. Entende, en 

transaccións e xestións cotiás 

e menos habituais, a 

exposición dun problema ou 

a solicitude de información 

respecto desta (por exemplo, 

no caso dunha reclamación), 

sempre que poida pedir 

confirmación sobre algúns 

detalles. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción  

 a 

 b 

 c 

 f 

 

 Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Identificar o contexto, o 

destinatario e a 

finalidade e da 

produción ou da 

interacción. 

– Concibir a mensaxe con 

claridade, distinguindo a 

súa idea ou ideas 

principais e a súa 

estrutura básica. 

– Adecuar o 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 

 B2.1. Facer un uso consciente 

dos patróns sonoros 

acentuais, rítmicos e de 

entoación de carácter xeral, 

para expresar distintos 

significados segundo as 

demandas do contexto. 

 B2.2. Amosar a fluidez 

necesaria para manter a 

comunicación e garantir o 

obxectivo comunicativo 

principal da mensaxe, aínda 

que poida haber algunhas 

pausas, para buscar palabras 

e vacilacións na expresión 

dalgunhas ideas máis 

complexas. 

 B2.3. Adecuar a produción do 

texto oral ás funcións 

comunicativas requiridas, 

 PLEB2.1. Participa con 

eficacia en conversas 

informais cara a cara ou por 

teléfono, ou por outros 

medios técnicos, nas que 

describe con certo detalle 

feitos, experiencias, 

sentimentos e reaccións, 

soños, esperanzas e 

ambicións, e responde 

adecuadamente a 

sentimentos como a 

sorpresa, o interese ou a 

indiferenza; conta historias, 

así como o argumento de 

libros e películas, indicando 

as súas reaccións; ofrece e 

interésase por opinións 

persoais sobre temas do seu 

interese; fai comprensibles as 

súas opinións ou reaccións 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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Competencias 

clave 

para lograr a intención 

comunicativa. 

– Activar os coñecementos 

previos sobre modelos e 

secuencias de 

interacción, e elementos 

lingüísticos previamente 

asimilados e 

memorizados. 

– Execución: 

– Expresar a mensaxe con 

claridade e coherencia, 

estruturándoa 

adecuadamente e 

axustándose, de ser o 

caso, aos modelos e ás 

fórmulas de cada tipo de 

texto.  

– Reaxustar a tarefa 

(emprender unha 

versión máis modesta 

desta) ou a mensaxe 

(facer concesións no que 

realmente lle gustaría 

expresar), tras valorar as 

dificultades e os 

recursos lingüísticos 

dispoñibles.  

– Sacar o máximo partido 

dos coñecementos 

previos (utilizar linguaxe 

prefabricada, etc.) e 

apoiarse neles. 

– Cooperar na interacción 

con outras persoas, 

verificando a 

comprensión propia e 

das demais persoas, e 

cooperando activamente 

na realización das 

tarefas de comunicación. 

– Compensar as carencias 

lingüísticas mediante 

procedementos 

lingüísticos e 

paralingüísticos. 

– Lingüísticos: 

seleccionando, dentro dun 

repertorio de expoñentes 

habituais, os máis adecuados 

ao propósito comunicativo, e 

os patróns discursivos típicos 

de presentación e 

organización da información, 

entre outros, o reforzo ou a 

recuperación do tema. 

 B2.4. Producir textos 

atendendo á súa planificación 

e utilizando estratexias de 

comunicación como o uso de 

circunloquios, paráfrases ou 

substitucións léxicas que 

permiten sacar proveito dos 

medios lingüísticos 

dispoñibles. 

 B2.5. Construír textos 

coherentes e ben 

estruturados sobre temas de 

interese persoal, ou asuntos 

cotiáns ou menos habituais, 

nun rexistro formal, neutro 

ou informal, utilizando 

adecuadamente os recursos 

de cohesión máis comúns, e 

amosando un control 

razoable de expresións e 

estruturas, e un léxico de uso 

frecuente, de carácter tanto 

xeral como máis específico.  

 B2.6. Coñecer, seleccionar 

con atención e saber aplicar 

con eficacia as estratexias 

adecuadas para producir 

textos orais de diversos tipos 

e de certa lonxitude, 

tentando novas formulacións 

e combinacións dentro do 

propio repertorio, e 

corrixindo os erros (por 

exemplo, en tempos verbais, 

ou en referencias temporais 

ou espaciais) que conducen a 

malentendidos se a persoa 

interlocutora indica que hai 

un problema. 

respecto das solucións 

posibles de problemas ou 

cuestións prácticas; expresa 

con amabilidade crenzas, 

acordos e desacordos, e 

explica e xustifica as súas 

opinións e os seus proxectos. 

 

 

 

 PLEB.2.2. Desenvólvese con 

eficacia en transaccións e 

xestións que xorden mentres 

viaxa, organiza a viaxe ou 

trata coas autoridades, así 

como en situacións menos 

habituais en hoteis, tendas, 

axencias de viaxes, centros 

de saúde, estudo ou traballo 

(por exemplo, para facer 

reclamacións), expondo os 

seus razoamentos e puntos 

de vista con claridade e 

seguindo as convencións 

socioculturais que demanda 

o contexto específico. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB.2.3. Segue unha 

entrevista cun patrón 

estruturado de preguntas 

establecido con 

anterioridade, realizando 

preguntas complementarias 

ou respondendo a elas, 

sempre que se manteñan 

dentro ámbito predicible da 

interacción.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB.2.4. Compensa as 

carencias lingüísticas con 

certa naturalidade pedíndolle 

axuda ao seu interlocutor, e 

mediante procedementos 

lingüísticos, como a paráfrase 

ou a explicación, e 

paralingüísticos. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB.2.5. Fai presentacións  CCL 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

– Substituír palabras 

por outras de 

significado 

parecido. 

– Definir ou 

parafrasear un 

termo ou unha 

expresión. 

– Pedir axuda ou 

clarificación. 

– Paralingüísticos e 

paratextuais: 

– Sinalar obxectos, 

usar deícticos ou 

realizar accións que 

aclaran o 

significado. 

– Usar linguaxe 

corporal 

culturalmente 

pertinente (xestos, 

expresións faciais, 

posturas, contacto 

visual ou corporal, e 

proxémica). 

– Usar sons 

cuasilingüísticos. 

– Usar os 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. 

 B2.7. Realizar una 

presentación oral planificada 

de certa lonxitude sobre 

temas xerais e educativos 

propios da idade e do nivel 

de estudos, nunha secuencia 

lineal, apoiándose en notas e 

elementos gráficos, e 

respondendo a preguntas 

complementarias de carácter 

previsíbel. 

 B2.8. Amosar certa 

flexibilidade na interacción 

polo que respecta aos 

mecanismos de toma e 

cesión do quenda de palabra, 

a colaboración coa persoa 

interlocutora e o 

mantemento da 

comunicación, aínda que 

poida que non sempre se 

faga de maneira acertada. 

ben estruturadas e de certa 

duración sobre un tema 

educativo (por exemplo, o 

deseño dun aparello ou 

dispositivo, ou sobre unha 

obra artística ou literaria), 

coa suficiente claridade como 

para que se poida seguir sen 

dificultade a maior parte do 

tempo e cuxas ideas 

principais estean explicadas 

cunha razoable precisión, e 

responde a preguntas 

complementarias da 

audiencia formuladas con 

claridade e a velocidade 

normal. 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB.2.6. Inicia, mantén e 

finaliza espontaneamente 

con certa seguridade 

conversas e discusións cara a 

cara sobre temas cotiáns de 

interese persoal ou 

pertinentes para a vida 

diaria, comunicándose cun 

repertorio lingüístico sinxelo, 

aínda que ás veces precise 

facer pausas para pensar o 

que quere dicir. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB.2.7. Toma parte 

adecuadamente, aínda que 

ás veces teña que pedir que 

lle repitan ou aclaren algunha 

dúbida, en conversas 

formais, entrevistas e 

reunións de carácter 

educativo ou ocupacional, 

intercambiando información 

relevante sobre aspectos 

tanto abstractos como 

concretos de temas cotiáns e 

menos habituais nestes 

contextos, pedindo e dando 

instrucións ou solucións a 

problemas prácticos, 

expondo os seus puntos de 

vista con claridade, e 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

xustificando con certo detalle 

e de maneira coherente as 

súas opinións, os seus plans e 

as súas suxestións sobre 

futuras actuacións. 

 PLEB.2.8. Coopera na 

interacción verificando a 

comprensión propia e das 

demais persoas, e 

cooperando activamente na 

realización das tarefas de 

comunicación. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

 a 

 b 

 c 

 f 

 m 

 n 

 

 

 

 B3.1. Estratexias de 

comprensión:  

– Mobilización de 

información previa sobre o 

tipo de tarefa e o tema 

(coñecementos previos 

sobre o contido de que se 

trate) a partir da 

información superficial e 

paratextual: proveniencia 

do texto, imaxes, 

organización na páxina, 

títulos de cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de 

lectura demandado pola 

tarefa (en superficie ou 

oceánica, selectiva, 

intensiva ou extensiva). 

– Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

xeral, información esencial, 

puntos principais, detalles 

relevantes e implicacións).  

– Identificación do tipo 

textual, adaptando a 

comprensión a el.  

– Formulación de hipóteses 

sobre o contido e o 

contexto.  

– Inferencia e formulación 

de hipóteses sobre 

significados a partir da 

 B3.1. Coñecer e saber aplicar 

as estratexias adecuadas para 

comprender o sentido xeral, 

a información esencial, os 

puntos principais, os detalles 

relevantes do texto, a 

información, as ideas e as 

opinións, tanto implícitas 

como explícitas, claramente 

sinalizadas. 

 B3.2. Distinguir tanto a 

función ou as funcións 

comunicativas principais do 

texto como as implicacións 

facilmente discernibles; 

apreciar as intencións 

comunicativas derivadas do 

uso de expoñentes das 

devanditas funcións, e 

identificar os propósitos 

comunicativos xerais 

asociados a distintos 

formatos, patróns e estilos 

discursivos típicos. 

 B3.3. Identificar as ideas 

principais, a información 

relevante e as implicacións 

xerais de textos de certa 

lonxitude, ben organizados e 

con estruturas lingüísticas de 

certa complexidade, nunha 

variedade de lingua estándar 

e que traten temas tanto 

 PLB3.1. Nas actividades de 

aula, explica como utiliza 

diferentes estratexias para 

comprender o texto, como a 

identificación da intención 

comunicativa, a anticipación 

da información a partir dos 

elementos textuais e non 

textuais, o uso do contexto, a 

aplicación de regras de 

formación de palabras para 

inferir significados ou o apoio 

na organización da 

información e no tipo de 

texto. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 PLEB3.2. Comprende o 

sentido xeral, os puntos 

principais e os detalles máis 

relevantes en noticias e 

artigos xornalísticos ben 

estruturados e de certa 

lonxitude, nos que se 

adoptan puntos de vista 

concretos sobre temas de 

actualidade ou do seu 

interese, redactados nunha 

variante estándar da lingua. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB3.3. Entende, en 

manuais, enciclopedias e 

libros de texto, en soporte 

tanto impreso como dixital, 

información concreta para a 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 
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Competencias 

clave 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paratextuais. 

– Identificación das palabras 

clave. 

– Recoñecemento da 

información esencial que o 

texto proporciona e que é 

necesaria para lograr o 

obxectivo de lectura. 

– Supresión de informacións 

pouco relevantes 

(redundantes, de detalle e 

pouco pertinentes) para o 

obxectivo de lectura 

– Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de novos 

elementos.  

– Revisión e recapitulación 

continua e 

autointerrogación sobre a 

comprensión. 

 

abstractos como concretos 

dentro do propio campo de 

especialización ou interese, 

nos ámbitos persoal, público, 

educativo ou ocupacional ou 

laboral, sempre que se 

poidan reler as seccións 

difíciles. 

 B3.4. Distinguir e aplicar á 

comprensión do texto escrito 

as funcións e os significados 

específicos xeralmente 

asociados a diversas 

estruturas sintácticas de uso 

común, segundo o contexto 

de comunicación (por 

exemplo, unha estrutura 

interrogativa para dar unha 

orde). 

 B3.5. Ler con fluidez textos 

de ficción e literarios 

contemporáneos, auténticos 

ou adaptados, e relacionados 

cos propios intereses e as 

necesidades no ámbito 

persoal, público e educativo, 

ben estruturados en rexistro 

estándar da lingua, e escritos 

de xeito claro e sinxelo. 

 B3.6. Comprender 

correspondencia persoal 

breve en papel ou soporte 

dixital, redactada en lingua 

estándar e clara, que narre e 

describa acontecementos, 

sentimentos básicos ou 

desexos.  

resolución de tarefas da clase 

ou traballos de investigación 

relacionados con temas da 

súa especialidade, así como 

información concreta 

relacionada con cuestións 

prácticas ou con temas do 

seu interese educativo ou 

ocupacional, en páxinas web 

e outros textos informativos 

oficiais, institucionais, ou 

corporativos. 

 PLEB3.4. Comprende 

instrucións dunha certa 

extensión e complexidade 

dentro da súa área de 

interese ou da súa 

especialidade, sempre que 

poida volver ler as seccións 

difíciles (por exemplo, sobre 

cómo redactar un traballo 

educativo seguindo as 

convencións internacionais). 

 CCL 

 CAA 

 PLEB3.5. Comprende 

información relevante en 

correspondencia formal de 

institucións públicas ou 

entidades privadas como 

universidades, empresas ou 

compañías de servizos (por 

exemplo, carta de admisión a 

un curso). 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB3.6. Entende detalles 

relevantes e implicacións de 

anuncios e material de 

carácter publicitario sobre 

asuntos do seu interese 

persoal e educativo (por 

exemplo, folletos, 

prospectos, programas de 

estudos universitarios). 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB3.7. Segue sen 

dificultade a liña argumental 

de historias de ficción e de 

novelas curtas claramente 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 
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Competencias 

clave 

estruturadas, de linguaxe 

sinxela e directa, nunha 

variedade estándar da lingua, 

e comprende o carácter dos 

personaxes e as súas 

relacións, cando uns e outras 

están descritos claramente e 

co suficiente detalle. 

 PLEB3.8. Comprende 

correspondencia persoal en 

calquera soporte, e mensaxes 

en foros e blogs, nas que se 

transmiten información e 

ideas, se pregunta sobre 

problemas e se explican con 

razoable precisión, e se 

describen de maneira clara e 

detallada, experiencias, 

sentimentos,reaccións, 

feitos, plans e aspectos tanto 

abstractos como concretos 

de temas do seu interese. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  

 a 

 b 

 c 

 f 

 

 B4.1. Estratexias de 

produción:  

– Planificación: 

– Mobilizar e coordinar as 

propias competencias 

xerais e comunicativas 

co fin de realizar 

eficazmente a tarefa 

(repasar o que se sabe 

sobre o tema e o que se 

pode ou se quere dicir, 

xerar ideas posibles, 

etc.)  

– Procurar e usar 

adecuadamente 

recursos lingüísticos ou 

temáticos (uso dun 

dicionario ou dunha 

gramática, obtención de 

axuda, etc.). 

– Execución: 

– Elaborar un borrador. 

 B4.1. Coñecer, seleccionar e 

aplicar as estratexias máis 

adecuadas para elaborar 

textos escritos de estrutura 

clara e de certa lonxitude, 

por exemplo, desenvolvendo 

os puntos principais e 

ampliándoos coa información 

necesaria, a partir dun guión 

previo. 

 

 B4.2. Escribir, en calquera 

soporte, textos de estrutura 

clara sobre una serie de 

temas xerais e máis 

específicos relacionados cos 

propios intereses ou as 

especialidade, facendo 

descricións co suficiente 

detalle; redactando en 

palabras propias, e 

organizando de maneira 

 PLEB4.1. Escribe, en calquera 

soporte, informes breves nos 

que dá información 

pertinente sobre un tema 

educativo, ocupacional, ou 

menos habitual (por 

exemplo, un problema 

xurdido durante unha viaxe), 

describindo co detalle 

suficiente situacións, 

persoas, obxectos e lugares; 

narrando acontecementos 

nunha secuencia coherente; 

explicando os motivos de 

certas accións, e ofrecendo 

opinións e suxestións breves 

e xustificadas sobre o asunto 

e sobre futuras liñas de 

actuación. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB4.2. Nas tarefas de 

expresión escrita, produce 

 CCL 

 CAA 
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50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

– Estruturar o contido do 

texto. 

– Organizar o texto en 

parágrafos abordando 

en cada un unha idea 

principal do texto e 

entre todos conformar o 

significado ou idea 

global deste.  

– Considerar as 

propiedades textuais de 

coherencia, cohesión e 

adecuación. 

– Expresar a mensaxe con 

claridade axustándose 

aos modelos e ás 

fórmulas de cada tipo de 

texto.  

– Reformular a 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 

dispoñibles.  

– Apoiarse en sacar o 

máximo partido dos 

coñecementos previos 

(utilizar linguaxe 

"prefabricada", como 

frases feitas ou 

locucións).  

– 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, 

coherente, información e 

ideas extraídas de diversas 

fontes, e xustificando as 

propias opinións sobre temas 

xerais, ou máis específicos, 

utilizando elementos de 

cohesión e coherencia e un 

léxico de uso común, ou máis 

específico, segundo o 

contexto de comunicación. 

 B4.3. Adecuar a produción do 

texto escrito ás funcións 

comunicativas requiridas, 

seleccionando, dentro dun 

repertorio de expoñentes 

habituais, os máis adecuados 

ao propósito comunicativo, e 

os patróns discursivos típicos 

de presentación e 

organización da información, 

entre outros, o reforzo ou a 

recuperación do tema. 

 B4.4. Utilizar con razoable 

corrección as estruturas 

morfosintácticas, os patróns 

discursivos e os elementos de 

conexión e de cohesión de 

uso común con fin de que o 

discurso estea ben 

organizado e cumpra 

adecuadamente a función ou 

funcións comunicativas 

correspondentes. 

 B4.5. Presentar os textos 

propios, en soporte impreso 

ou dixital, de xeito coidado 

(con atención ás marxes, 

riscaduras, liñas dereitas, 

letra clara, etc.) atendendo 

non só á corrección 

ortográfica da palabra, senón 

tamén ao uso de maiúsculas 

e minúsculas, e signos de 

puntuación. 

 B4.6. Elaborar resumos e 

sintetizar información e 

argumentos partindo de 

diferentes fontes, e escribir 

habitualmente textos 

coherentes, con cohesión e 

adecuados aos fins 

funcionais, con razoable 

corrección tanto ortográfica 

como de puntuación, na orde 

das palabras e na 

presentación do escrito 

(marxes, espazos de interliña, 

uso de maiúsculas e 

minúsculas, etc.)  

 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB4.3. Completa un 

cuestionario detallado con 

información persoal, 

educativa ou laboral (por 

exemplo, para tomar parte 

nun concurso internacional, 

ou para solicitar unhas 

prácticas en empresas). 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB4.4. Escribe, nun 

formato convencional e en 

calquera soporte, un 

currículo detallando e 

ampliando a información que 

considera relevante en 

relación co propósito e o 

destinatario específicos. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB4.5. Toma notas, 

facendo unha lista dos 

aspectos importantes, 

durante unha conferencia 

sinxela, e redacta un breve 

resumo coa información 

esencial, sempre que o tema 

sexa coñecido e o discurso se 

formule dun modo sinxelo e 

se articule con claridade. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB4.6. Escribe notas, 

anuncios, mensaxes que 

transmite e solicita 

información relevante e 

opinións sobre aspectos 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 
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Competencias 

clave 

descrición de estados e 

situacións presentes, e 

expresión de predicións e 

de sucesos futuros a curto, 

medio e 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, e os 

seus contrarios.  

– Formulación de suxestións, 

desexos, condicións e 

hipóteses. 

– Establecemento e xestión 

da comunicación e 

organización do discurso. 

– Narración de 

acontecementos pasados 

puntuais e habituais, 

descrición de estados e 

situacións presentes, e 

expresión de predicións e 

de sucesos futuros a curto, 

a medio e a longo prazo. 

– Intercambio de 

información, indicacións, 

opinións, crenzas e puntos 

de vista, consellos, 

advertencias e avisos. 

– Expresión da curiosidade, o 

notas recapitulativas, con 

claridade, exactitude, 

coherencia e fidelidade ao 

texto orixinal. 

 B4.7. Escribir cartas formais e 

informais a persoas ligadas 

ao seu ámbito persoal e 

profesional nas que pide ou 

transmite información sinxela 

de carácter inmediato, 

salientando os aspectos que 

se consideran importantes, 

empregando a estrutura e 

características propias deste 

tipo de texto (cabeceira, 

despedida, sinatura, marxes, 

etc.). 

persoais, educativos u 

ocupacionais, respectando as 

convencións e as normas de 

cortesía. 

 CD 

 PLEB4.7. Escribe 

correspondencia persoal e 

participa en foros e blogs nos 

que transmite información e 

ideas sobre temas abstractos 

e concretos, comproba 

información e pregunta sobre 

problemas e explícaos con 

razoable precisión, e 

describe, de maneira 

detallada, experiencias, 

sentimentos, reaccións, 

feitos, plans e unha serie de 

temas concretos 

relacionados cos seus 

intereses ou a súa 

especialidade. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB4.8. Escribe, en calquera 

soporte, cartas formais 

dirixidas a institucións 

públicas ou privadas e a 

empresas, nas que dá e 

solicita información 

relevante, e expresa puntos 

de vista pertinentes sobre a 

situación obxecto da 

correspondencia, no ámbito 

público, educativo ou laboral, 

respectando as convencións 

formais e de cortesía propias 

deste tipo de textos. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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Competencias 

clave 

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, e os 

seus contrarios.  

– Formulación de suxestións, 

desexos, condicións e 

hipóteses. 

– Establecemento e xestión 

da comunicación e 

organización do discurso. 

 B4.2. Estruturas sintáctico-

discursivas. 

 B4.3. Léxico escrito común e 

máis especializado 

(produción), dentro das 

propias áreas de interese nos 

ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional, 

relativo á descrición de 

persoas e obxectos, tempo e 

espazo, estados, eventos e 

acontecementos, actividades, 

procedementos e procesos; 

relacións persoais, sociais, 

educativas e profesionais; 

educación e estudo; traballo 

e emprendemento; bens e 

servizos; lingua e 

comunicación intercultural; 

ciencia e tecnoloxía; historia 

e cultura. 

 B4.4. Revisión: 

– Identificar problemas, 

erros e repeticións.  

– Prestar atención ás 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

convencións ortográficas e 

aos signos de puntuación. 

– Realizar a escritura 

definitiva. 

– Presentar o texto de forma 

coidada (marxes, limpeza, 

tamaño da letra adecuado, 

uso normativo de 

maiúsculas e minúsculas, 

etc.) 

 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 

(secuencia acentual das 

palabras). 

– Recoñecemento e uso 

comprensible dos 

elementos prosódicos 

(acento, ritmo e entoación 

das oracións). 

– Recoñecemento de 

palabras e frases de uso 

coloquial común emitidas 

con procedementos 

básicos de redución 

fonética. 

 B5.3. Patróns gráficos e 

convencións ortográficas da 

palabra, da oración e do 

enunciado (punto, coma, 

punto e coma, comiñas, 

paréntese, signos de 

interrogación, signos de 

exclamación, puntos 

suspensivos e guión). 

 B5.1. Discriminar e producir 

con certa fluidez patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación de uso común e 

máis específicos, 

recoñecendo e dándolles os 

significados e as intencións 

comunicativas desexados. 

 B5.2. Utilizar eficazmente os 

compoñentes fonéticos, 

léxicos, estruturais e 

funcionais básicos da lingua 

estranxeira, en contextos 

reais ou simulados de 

comunicación. 

 B5.3. Reproducir os patróns 

ortográficos, de puntuación e 

de formato de uso común, e 

algúns de carácter máis 

específico (por exemplo, 

indicacións para acoutar 

información, como 

parénteses ou guións), con 

corrección na maioría das 

ocasións; saber manexar 

procesadores de textos para 

resolver dúbidas ortográficas 

nos textos producidos en 

formato electrónico, e utilizar 

con eficacia as convencións 

de escritura que rexen na 

comunicación por internet. 

 B5.4. Coñecer e aplicar os 

trazos socioculturais e 

sociolingüísticos salientables 

 PLEB5.1. Desenvólvese na 

maioría das actividades de 

aula facendo un uso 

espontáneo da lingua 

estranxeira; reflexiona sobre 

o propio proceso de 

adquisición da lingua e 

transfire á lingua estranxeira 

coñecementos e estratexias 

de comunicación adquiridas 

noutras linguas. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.2. Utiliza as normas 

ortográficas sen erros moi 

significativos e para 

estruturar o texto, ordenar as 

ideas e xerarquizalas en 

principais e secundarias, e 

utiliza o corrector 

informático para detectar e 

corrixir erros tipográficos e 

ortográficos. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 

 PLEB5.3. Utiliza a lingua 

estranxeira como 

instrumento de acceso á 

información procedente de 

diversas fontes (biblioteca, 

internet, etc.) e como 

ferramenta de aprendizaxe 

de contidos diversos, e, 

durante as actividades de 

aula, en situacións de 

comunicación reais ou 

simuladas, como medio de 

comunicación e 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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Competencias 

clave 

 B5.4. Coñecementos 

morfosintácticos e 

discursivos: 

– Recoñecemento e uso de 

elementos 

morfosintácticos que 

permiten recoñecer, 

formular e organizar 

distintos tipos de texto. 

– Recoñecemento e uso de 

elementos, categorías, 

clases, estruturas, procesos 

e relacións gramaticais 

habituais en distintos tipos 

de discurso. 

 B5.5. Aspectos socioculturais 

e sociolingüísticos:  

– Convencións sociais, 

normas de cortesía e 

rexistros; costumes, 

valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non 

verbal.  

– Actitude receptiva e 

respectuosa cara ás 

persoas, os países e as 

comunidades lingüísticas 

que falan outra lingua e 

teñen unha cultura 

diferente á propia. 

 B5.6. Plurilingüismo: 

– Identificación de 

similitudes e diferenzas 

entre as linguas que 

coñece para mellorar a súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia comunicativa 

integrada. 

– Participación en proxectos 

nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos 

elementos transversais, 

evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e 

valorando positivamente 

as competencias que 

posúe como persoa 

das comunidades en que se 

utiliza a lingua meta, e as 

súas diferenzas con respecto 

ás culturas propias, relativas 

a situacións cotiás e menos 

habituais no ámbito persoal, 

público, educativo e 

ocupacional ou laboral, sobre 

a estrutura socioeconómica, 

as relacións interpersoais, de 

xerarquía e entre grupos, o 

comportamento (posturas e 

acenos, expresións faciais, 

uso da voz, contacto visual e 

códigos proxémicos), as 

convencións sociais 

(actitudes, valores e tabús), 

os costumes e os usos, e 

actuar en consecuencia, 

adaptándose adecuadamente 

ás características das persoas 

interlocutoras e da situación 

comunicativa na produción 

do texto oral e escrito. 

 B5.5. Amosar interese por 

establecer relacións entre a 

cultura propia e a cultura da 

lingua meta para cumprir o 

papel de intermediación 

cultural, e abordar con 

eficacia a resolución de 

malentendidos interculturais, 

esforzándose por superar 

comparacións ou xuízos 

estereotipados. 

 B5.6. Utilizar con razoable 

corrección as estruturas 

morfosintácticas, os patróns 

discursivos e os elementos de 

conexión e de cohesión de 

uso común co fin de que o 

discurso estea ben 

organizado e cumpra 

adecuadamente a función ou 

as funcións comunicativas. 

 B5.7. Coñecer e saber 

seleccionar e utilizar léxico 

oral e escrito común e máis 

entendemento entre persoas 

de procedencias, linguas e 

culturas distintas, evitando 

calquera tipo de 

discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e 

culturais. 

 PLEB5.4. Explica valores e 

comportamentos propios 

dunha cultura a membros de 

outra diferente, consciente 

da importancia desta 

actividade de mediación 

intercultural. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB5.5. Coñece algúns 

aspectos significativos 

históricos xeográficos e de 

produción cultural dos países 

onde se fala a lingua 

estranxeira, obtendo a 

información por diferentes 

medios, entre eles a 

biblioteca, internet e outras 

tecnoloxías da información e 

da comunicación. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 

 PLEB5.6. Produce textos orais 

e escritos en diferentes 

soportes suficientemente 

cohesivos, coherentes e 

adecuados ao propósito 

comunicativo. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB5.7. Exprésase 

oralmente e por escrito, en 

diferentes soportes, con 

certa densidade léxica, 

evitando repeticións 

innecesarias co uso de 

sinónimos e palabras de 

significado próximo, e 

recoñece un léxico máis 

especializado se conta con 

apoio visual ou contextual. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB5.8. Realiza actividades 

de mediación lingüística 

(reformula o sentido dun 

 CCL 

 CAA 
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Competencias 

clave 

plurilingüe. 

 B5.7. Estruturas sintáctico-

discursivas propias de cada 

idioma.  

 B5.8. 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 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, 

especializado cando se conta 

con apoio visual ou 

contextual, relacionado cos 

propios intereses e as propias 

necesidades nos ámbitos 

persoal, público, educativo e 

ocupacional ou laboral, e 

expresións e modismos de 

uso habitual. 

 B5.8. Resumir ou parafrasear 

un texto para facelo 

intelixible a quen necesita 

esta mediación por 

descoñecemento ou 

coñecemento insuficiente da 

lingua meta. 

 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. 

texto, oral ou escrito para 

facelo comprensible a 

persoas interlocutoras que 

descoñecen a lingua en que 

se produce, escribe o resumo 

dun debate oral ou un artigo 

lido noutra lingua, fai unha 

exposición oral a partir de 

notas, cambia de modalidade 

semiótica, como do texto ao 

esquema, etc.). 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 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, evita 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valora as 

competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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Competencias 

clave 

desexos, condicións e 

hipóteses.  

– Establecemento e xestión 

da comunicación e 

organización do discurso.  

 B5.9. Léxico: 

– Recoñecemento e uso do 

léxico común e máis 

especializado relacionado 

con contidos educativos 

correspondentes e de 

interese nos ámbitos 

persoal, público, educativo 

e ocupacional, relativo á 

descrición de persoas e 

obxectos, o tempo e o 

espazo, estados, eventos e 

acontecementos, 

actividades, 

procedementos e 

procesos; relacións 

persoais, sociais, 

educativas e profesionais; 

educación e estudo; 

traballo e 

emprendemento; bens e 

servizos; lingua e 

comunicación intercultural; 

ciencia e tecnoloxía; 

historia e cultura.  

– Recoñecemento e uso de 

expresións fixas frecuentes 

(locucións idiomáticas, 

esquemas fraseolóxicos 

como "Está libre esta 

cadeira?" ou "Podo...?", 

colocacións, frases feitas e 

léxico propio de temas 

relativos a feitos de 

actualidade. 

– Recoñecemento e uso de 

antónimos e sinónimos, e 

de procedementos de 

formación de palabras 

mediante recursos de 

derivación e de 

composición, e 

recoñecemento de "falsos 
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 Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

(Grao mínimo de consecución: 

50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

amigos". 

 

1Contidos sintáctico-discursivos por idiomas: 

     

     Expresión de relacións lóxicas: 

adición (não só...como também; 

não só... também); disxunción (ou, 

ou...ou); oposición /concesión 

(mas, mesmo assim;... embora); 

causa (por causa disso; daí que); 

finalidade (para + Inf.; para que); 

comparación 

(mais/menos/tão/tanto + 

Adj./Adv./Subst. + (do) 

que/como/quanto; superlativo 

relativo (p. ex., o rapaz mais 

distraído da turma); resultado 

(assim, portanto). 

 Expresión da condición 

(conectores: se, sem, desde que…; 

formas verbais: futuro de 

indicativo e de conjuntivo, simples 

e composto, pretérito e pretérito-

mais-que-perfeito composto do 

conjuntivo, condicional simples e 

composto). 

 Discurso indirecto(informacións, 

ofrecementos, suxestións e ordes) 

e indirecto livre.  

 Relacións temporais (enquanto, 

antes que, depois que, logo que, 

assim que, mal + presente do 

conjuntivo, até que, sempre que). 

 Afirmación (sentenzas 

declarativas afirmativas; frases 

impersoais). 

  Exclamación (formas elípticas: 

Que + Subst. + (tão) + Adj., p. ex. 

Que dia tão lindo!); sentenzas e 

sintagmas exclamativos, p. ex. Ei, 

esta é a minha bicicleta!; 

Magnífica bolsa!). 

 Negación (sentenzas declarativas 

negativas con não, nunca; (não) 

nada, nenhum (a), ninguém, nem). 

 Interrogación (sentenzas 
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interrogativas directas totais; 

sentenzas interrogativas directas 

QU- (p. ex., De quem é a culpa?); 

interrogativas tag (p. ex., Isto é 

fácil, não é?); interrogativas eco e 

duplas). 

 Expresión do tempo: pasado 

(pretérito imperfeito, perfeito 

simples e perfeito composto e 

pretérito mais-que-perfeito 

composto); presente (presente, 

gerúndio); futuro (futuro simple e 

composto; (+Adv.); haver-de). 

 Expresión do aspecto: puntual 

(tempos simples); durativo 

(presente, futuro simples, 

pretérito imperfeito e pretérito 

perfeito composto do indicativo (+ 

Adv.); andar a + Inf.; ir + Ger.); 

habitual (tempos simples (+ Adv.); 

costumar+ Inf.); incoativo (desatar 

a + Inf.); iterativo (pretérito 

imperfeito do indicativo; voltar a + 

Inf.); terminativo (pretérito 

perfeito simples composto e 

pretérito mais-que-perfeito 

composto; vir de + Inf.).  

 Expresión da modalidade: 

factualidade (frases declarativas); 

capacidade (é capaz / incapaz de + 

Inf.; saber); posibilidade/ 

probabilidade (ser possível / 

impossível + Inf.; tal vez); 

necessidade (ser preciso / 

necessário + Inf.); obrigación (ser 

obrigatório + Inf.; imperativo); 

permiso (poder + Inf.; ser 

possível/permitido + Inf.); 

prohibición: (não) ser possível 

/permitido + Inf.); intención 

(pretérito imperfeito gostar de + 

Inf.; tratar de + Inf.; pensar + Inf.). 

 Expresión da existencia (p. ex., 

existir, dar-se); a entidade 

(substantivos contables 

/incontables/colectivos/composto

s; pronomes (relativos, reflexivos 

átonos/ tónicos); determinantes; 

a calidade (por exemplo, bastante 

bom; consideravelmente caro; 

ótimo). 

 Expresión da cantidade 
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(Singular/Plural; Numerais 

cardinais e ordinais. Cantidade:p. 

ex. bastante, a maior parte de, 

mais o menos. Grao: p. ex. 

consideravelmente; bastante 

bem).  

 Expresión do espazo (preposicións 

e adverbios de lugar, localización, 

distancia, movemento, orixe, 

dirección). 

 Expresión do tempo (expresións, 

preposición e locucións de tempo 

(momento puntual (p. ex., meio-

dia), divisións (p. ex., período, fim 

de semana) e indicacións de 

tempo(p. ex., atrás, cedo); 

duración (p. ex., até; entre... e); 

anterioridade (anteontem, já); 

posterioridade (mais tarde, na 

semana que vem); secuencia (em 

primeiro lugar, depois, em último 

lugar); simultaneidade (naquele 

momento); frecuencia (p. ex., 

cada semana). 

 Expresión do modo (expresións, 

preposicións e locucións 

prepositivas de modo, p. ex., á 

pressa). 

 

 

7.2. ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción (not only…but also; both…and); disxunción (or); 

oposición/concesión ((not…) but; …, though); causa (because (of); due to; as); finalidade (to+ infinitive; 

for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the 

world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto(reported information, offers, 

suggestions and commands).  

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

 Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 

 Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g.How very nice!; 

exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!). 

 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.). 
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 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); a entidade (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 (prepositionsandadverbs 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.  

 Gerund and infinitive. 

 

7.3. SECUENCIACIÓN, TEMPORALIZACIÓN E TRATAMENTO DE TEMAS TRANSVERSAIS DAS 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

Os contidos secuenciaranse do xeito que queda reflectido neste apartado que constitúe a previsión real de 

desenvolvemento da materia, sen perxuicio dos cambios puntuais que se introduzcan por exixencias da 

marcha do curso e do desenrrolo do proceso de ensinanza aprendizaxe. 

En canto á secuencia temporal debe terse en consideración que o contido do texto elixido para 1º Bach, 

contén materiais que requiren 110 horas para súa impartición, polo que tendo en conta a disponibilidade 

de días lectivos do curso escolar e a carga lectiva semanal por curso de 3 h, o promedio exixido por unidade 

e de 12 h lectivas, equivalentes aprox. a 1 mes dado que as sesión son de 50 minutos. 

 

1ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 1 

SETEMBRO - OUTUBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.2 

Listening (páx. 7) 

 Understanding Genre: información introdutoria sobre os cuestionarios. 

 Contestación a un cuestionario sobre o uso persoal do teléfono móbil. 

 Audición dunha entrevista a un alumno sobre o uso que fai do teléfono móbil. 
Listening (páx. 12) 

 Lectura dun anuncio sobre un programa de intercambio. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Critical Thinking: fomento do pensamento crítico en relación coa participación nun 
programa de intercambio. 

 Audición de distintas experiencias de alumnos/as de intercambio. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Información de interese sobre o Programa Erasmus. 

B2.1 

Speaking (páx. 7) 

 Useful Language: uso de expresións útiles á hora de falar. 

 Resposta oral a un cuestionario, utilizando as expresións do cadro Useful Language. 
Speaking (páx. 13) 

 Lectura de preguntas dunha entrevista persoal e contestación ás mesmas. 

 Audición dunha entrevista persoal e aprendizaxe de diferentes expresións utilizadas. 

 Entrevista ao compañeiro/a, utilizando as expresións aprendidas. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Extra Speaking Practice: actividades para reforzar o aprendido na sección. 

 Techno Task: gravación dunha entrevista persoal e proxección da mesma na clase. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1 

Reading (páxs. 8-9) 

 Understanding Genre: información introdutoria sobre os titulares e os encabezamentos dos 
artigos de revista. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Lectura dun artigo sobre emoticonas e realización de varias actividades para demostrar a 
súa comprensión. 

 Vocabulary Preview: fomento da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

 Words from the Text: procura de sinónimos no artigo e elección de respostas correctas a 
preguntas. 

 Focus! Noun Suffixes: uso dos prefixos -ion, -ity, -ness e -ment para a formación de 
substantivos e práctica a través de actividades. 

 Referencia a Grammar Appendix: ampliación da gramática aprendida. 

 Critical Thinking: fomento do pensamento crítico en relación co artigo sobre as emoticonas. 

 Información de interese sobre as emoticonas. 

 IC Silent Communication: vídeo sobre a diferenza entre a linguaxe de signos e o alfabeto 
manual. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.4 

Writing (páxs. 14-15) 

 Understanding Genre: información introdutoria sobre as cartas e os correos electrónicos 
informais. 

 Working with a Model: lectura dun correo electrónico informal e realización de varias 
actividades relacionadas con el. 

 Adverbs: información sobre os adverbios de modo, avaliativos e de cantidade e realización 
de varias actividades relacionadas con eles. 

 Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación das técnicas de escritura 
aprendidas. 

 Understanding Genre: información introdutoria sobre a importancia da información visual. 

 Prepare for the Task: lectura dunha infografía e indicación de que razón é a máis relevante. 

 Task: redacción dun correo electrónico informal a un anfitrión que acolle un alumno/a de 
intercambio. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.9 

Vocabulary (páx. 6) 

 Flipped Classroom e Vocabulary Preview: fomento da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 

 Comprensión do vocabulario clave sobre a comunicación. 

 Aplicación do vocabulario sobre a comunicación. 

 Información de interese sobre as redes sociais. 
Vocabulary (páx. 12) 

 Focus! Adjective Suffixes: uso dos sufixos -ed e -ing para a formación de adxectivos e 
práctica a través de actividades. 

 Referencia a Grammar Appendix: ampliación da gramática aprendida. 
Grammar (páxs. 10-11) 

 Flipped Classroom e Grammar Titor: fomento da aprendizaxe independente, maior 
aproveitamento do tempo na clase e explicación visual das estruturas gramaticais. 

 Repaso de diferentes tempos verbais: Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple, 
o Past Continuous, o Future Simple, be going to, o Present Perfect Simple, o Past Perfect 
Simple e o Present Perfect Continuous. 

 Referencia a Grammar Lab: práctica adicional da gramática aprendida. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 Grammar in Listening : comprensión oral de gravacións onde se utiliza a gramática da 
sección. 

 Grammar in Speaking : práctica oral da gramática da sección. 

 Grammar Practice: fomento da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

Pronunciation (páx. 9) 

 Pronuncia correcta dos sons /dʒ/ e /j/.  

1,2,3,4,5,6,7 
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 Pronunciation Practice: práctica adicional destes sons. 
Vocabulary Review and Extension (páxs. 16-17) 

 Unit Vocabulary: repaso do vocabulario estudado na unidade. 

 Extra: Words and Expressions: ampliación do vocabulario da unidade. 

 Realización de varias actividades relacionadas co vocabulario da unidade. 

 Putting It Together: repaso de todo o contido visto ao longo do libro. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: fomento da aprendizaxe 
independente e maior aproveitamento do tempo na clase. 

Life Skills Extra (páx. 18) 

 Getting Directions: vídeo ilustrativo sobre como obter indicacións. 

 Realización de varias actividades relacionadas cun mapa das liñas de autobuses de Londres 
e obtención de indicacións. 

 

1ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 2 

NOVEMBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.2 

Listening (páx. 21) 

 Especular sobre o que ocorre nunha fotografía. 

 Audición da presentación dunha adolescente sobre unha actividade á que se dedica. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 
Listening (páx. 27) 

 Understanding Genre: información introdutoria sobre os programas de radio. 

 Reflexión sobre que é a tecnoloxía vestíbel. 

 Audición dun programa de radio sobre zapatillas intelixentes. 

 Techno Task: procura en internet de exemplos de tecnoloxía vestíbel. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 

Speaking (páx. 21) 

 Useful Language: uso de expresións útiles á hora de debater vantaxes e desvantaxes. 

 Debate sobre as vantaxes e desvantaxes de participar en actividades extraescolares, 
utilizando as expresións do cadro Useful Language. 

Speaking (páx. 27) 

 Relación de frases que inclúen expresións útiles, para comparar fotografías. 

 Contestación a unhas preguntas relacionadas con dúas fotografías. 

 Comparación de dúas fotografías, utilizando as expresións aprendidas. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Extra Speaking Practice: actividades para reforzar o aprendido na sección. 

 Información de interese sobre a orixe do termo drone. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1 

Reading (páxs. 22-23) 

 Understanding Genre: información introdutoria sobre os foros de internet. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Lectura dun foro con experiencias sobre os drons e realización de varias actividades para 
demostrar a súa comprensión. 

 Vocabulary Preview: fomento da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

 Words from the Text: procura de antónimos no foro e elección de respostas correctas a 
preguntas. 

 Focus! Adjectives and Prepositions: aprendizaxe de adxectivos seguidos de preposicións e 
práctica a través de actividades. 

 Referencia a Grammar Appendix: ampliación da gramática aprendida. 

 Critical Thinking: puntualizar o obxectivo de recompilar as diferentes experiencias do foro. 

 IC Filming from the Sky: vídeo sobre como lle afecta o tempo atmosférico aos drons. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.4 

Writing (páxs. 28-29) 

 Understanding Genre: información introdutoria sobre os artigos que falan de pros e contras. 

 Working with a Model: lectura dun artigo que expón vantaxes e desvantaxes do emprego 
de robots en medicina e realización de varias actividades relacionadas . 

 Connectors of Addition and Contrast: información sobre os conectores de adición e as 
conxuncións adversativas, e realización de varias actividades relacionadas con eles. 

 Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación das técnicas de escritura 
aprendidas. 

 Understanding Genre: información introdutoria sobre a forma de escribir un titular de 
prensa. 

 Prepare for the Task: lectura de distintos titulares de prensa e indicación de cales mostran 
aspectos positivos ou negativos sobre os drons. 

 Task: redacción dun artigo expoñendo pros e contras sobre a prohibición do uso persoal de 

1,2,3,4,5,6,7 
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drons. 

B5.1 - B 5.9 

Vocabulary (páxs. 20-21) 

 Flipped Classroom e Vocabulary Preview: fomento da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 

 Comprensión do vocabulario clave sobre a tecnoloxía. 

 Aplicación do vocabulario sobre a tecnoloxía. 

 Información de interese sobre o primeiro robot da historia. 

 Critical Thinking: fomento do pensamento crítico en relación co concepto de robot. 
Vocabulary (páx. 26) 

 Focus! Collocations: aprendizaxe de collocations  con keep  e save, e práctica a través de 
actividades. 

Grammar (páxs. 24-25) 

 Flipped Classroom e Grammar Titor: fomento da aprendizaxe independente, maior 
aproveitamento do tempo na clase e explicación visual das estruturas gramaticais. 

 Uso correcto do Future Perfect Simple e Future Continuous. 

 Referencia a Grammar Lab: práctica adicional da gramática aprendida. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 Información de interese sobre os globos de Google, para proporcionar internet a zonas 
rurais e remotas. 

 Grammar in Listening : comprensión oral de gravacións onde se utiliza a gramática da 
sección. 

 Grammar in Speaking : práctica oral da gramática da sección. 

 Grammar Practice: fomento da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

Pronunciation (páx. 23) 

 Pronuncia correcta dos sons /s/, /z/ e /ɪz/. 

 Pronunciation Practice: práctica adicional destes sons. 
Vocabulary Review and Extension (páxs. 30-31) 

 Unit Vocabulary: repaso do vocabulario estudado na unidade. 

 Extra: Words and Expressions: ampliación do vocabulario da unidade. 

 Realización de varias actividades relacionadas co vocabulario da unidade. 

 Información de interese sobre o uso das aguias en Asia. 

 Putting It Together: repaso de todo o contido visto ao longo do libro. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: fomento da aprendizaxe 
independente e maior aproveitamento do tempo na clase. 

Life Skills Extra (páx. 32) 

 Making Plans: vídeo ilustrativo sobre como uns amigos proxectan plans para a tarde. 

 Realización de varias actividades relacionadas cunha obra de teatro e as críticas que recibe. 

1,2,3,4,5,6,7 

 

1ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 3 

DECEMBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.2 

Listening (páx. 35) 

 Tratar de adiviñar os resultados de catro países no informe PISA. 

 Audición dunha conversación informal entre dous profesores que falan sobre os resultados 
do informe PISA. 

Listening (páx. 40) 

 Reflexión sobre o que pode resultar difícil en distintas situacións presentadas. 

 Audición de varias persoas falando sobre o colexio. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 

Speaking (páx. 35) 

 Useful Language: uso de expresións útiles á hora de mostrar acordo ou desacordo. 

 Mostrar acordo ou desacordo coas afirmacións de alumnos/as de diferentes países, 
utilizando as expresións do cadro Useful Language. 

Speaking (páx. 41) 

 Lectura de opinións de alumnos sobre a educación que inclúen expresións útiles para 
formular opinións. 

 Debate sobre diferentes modos de aprendizaxe. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Extra Speaking Practice: actividades para reforzar o aprendido na sección. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1 
Reading (páxs. 36-37) 

 Understanding Genre: información introdutoria sobre a información que contén unha 
biografía. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Lectura dun artigo biográfico sobre a doutora Tererai Trent e realización de varias 
actividades para demostrar a súa comprensión. 

 Vocabulary Preview: fomento da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

 Words from the Text: procura de sinónimos no artigo biográfico e realización de varias 
actividades relacionadas co texto. 

 Focus! Phrasal Verbs: aprendizaxe da diferenza entre un verbo e un phrasal verb, e práctica 
de phrasal verbs a través de actividades. 

 Referencia á Phrasal Verbs List: lista de phrasal verbs que aparecen ao longo do libro. 

 Critical Thinking: reflexionar sobre como Tererai podería converterse nun exemplo para o 
alumno/a. 

 Techno Task: crear unha caixa de soños, como a de Tererai, deseñando un calendario 
interactivo, facendo un vídeo ou creando un póster dixital. 

 IC Schools for Africa: vídeo sobre a actividade da organización Schools for Africa. 

B4.1-B4.4 

Writing (páxs. 42-43) 

 Understanding Genre: información introdutoria sobre a crónica dun acontecemento. 

 Working with a Model: lectura dunha crónica dun festival de teatro escolar e realización de 
varias actividades relacionadas con ela. 

 Word Order: información sobre a orde da frase en inglés e realización de varias actividades 
relacionadas. 

 Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación das técnicas de escritura 
aprendidas. 

 Prepare for the Task: lectura dun taboleiro escolar de anuncios para escoller en cal 
participaría o alumno/a. 

 Task: redacción dunha crónica sobre un acontecemento escolar. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.9 

Vocabulary (páx. 34) 

 Flipped Classroom e Vocabulary Preview: fomento da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 

 Comprensión do vocabulario clave sobre a educación. 

 Aplicación do vocabulario sobre a educación. 

 Infografía con información de interese sobre a educación en distintos países. 

 Critical Thinking: fomento do pensamento crítico en relación coa información da infografía 
e o colexio do alumno/a. 

Vocabulary (páx. 40) 

 Focus! Adjectives Suffixes: aprendizaxe dos sufixos -al, -able, -ous, -ic e -ive para formar 
adxectivos e práctica a través de actividades. 

 Referencia a Grammar Appendix: ampliación da gramática aprendida. 

 Cita de interese pronunciada polo psicólogo B. F. Skinner. 
Grammar (páxs. 38-39) 

 Flipped Classroom e Grammar Titor: fomento da aprendizaxe independente, maior 
aproveitamento do tempo na clase e explicación visual das estruturas gramaticais. 

 Uso correcto das oracións de relativo especificativas e explicativas. 

 Referencia a Grammar Lab: práctica adicional da gramática aprendida. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 Citas de interese pronunciadas polo profesor Rajesh Kumar Sharma. 

 Grammar in Listening : comprensión oral de gravacións onde se utiliza a gramática da 
sección. 

 Grammar in Speaking : práctica oral da gramática da sección. 

 Grammar Practice: fomento da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

Pronunciation (páx. 37) 

 Pronuncia correcta dos sons /ʌ/, /ɒ/ e /əʊ/. 

 Pronunciation Practice: práctica adicional destes sons. 
Vocabulary Review and Extension (páxs. 44-45) 

 Unit Vocabulary: repaso do vocabulario estudado na unidade. 

 Extra: Words and Expressions: ampliación do vocabulario da unidade. 

 Realización de varias actividades relacionadas co vocabulario da unidade. 

 Putting It Together: repaso de todo o contido visto ao longo do libro. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: fomento da aprendizaxe 
independente e maior aproveitamento do tempo na clase. 

Life Skills Extra (páx. 46) 

 My Interview: vídeo ilustrativo sobre como facer unha entrevista. 

 Realización de varias actividades relacionadas cun posto como monitor nun campamento 
de verán: cubrir unha solicitude, escoitar unha entrevista e realizar unha entrevista. 

1,2,3,4,5,6,7 
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2ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 4 

XANEIRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.2 

Listening (páx. 49) 

 Audición dunha conversación sobre distintas cidades. 
Listening (páx. 54) 

 Audición dunha entrevista sobre grandes cidades. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames.  

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 

Speaking (páx. 49) 

 Useful Language: uso de expresións útiles á hora de describir unha cidade. 

 Describir unha cidade, utilizando as expresións do cadro Useful Language. 

 Techno Task: facer un collage con fotografías dunha cidade e describir os lugares e as 
reaccións que se producen con algunhas palabras.  

Speaking (páx. 55) 

 Audición de dous alumnos falando sobre diferentes asuntos. 

 Lectura de expresións útiles para mostrar acordo ou desacordo. 

 Debate sobre distintos asuntos, utilizando as expresións aprendidas. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Extra Speaking Practice: actividades para reforzar o aprendido na sección.  

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1 

Reading (páxs. 50-51) 

 Understanding Genre: información introdutoria sobre o blog. 

 Critical Thinking: reflexionar sobre o contido do artigo a través de varias das súas palabras. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Lectura dun artigo sobre o impacto do urbanismo en Medellín e realización de varias 
actividades para demostrar a súa comprensión. 

 Vocabulary Preview: fomento da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

 Words from the Text: procura de antónimos no artigo e realización de varias actividades 
relacionadas co texto. 

 Focus! Phrasal Verbs: posibilidade de crear phrasal verbs a partir dun mesmo verbo, 
engadindo diferentes partículas, e práctica de phrasal verbs a través de actividades. 

 Referencia a Phrasal Verbs List: lista de phrasal verbs que aparecen ao longo do libro. 

 IC The Rio Favelas: vídeo sobre as favelas de Río de Xaneiro.  

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.4 

Writing (páxs. 56-57) 

 Understanding Genre: información introdutoria sobre o artigo de opinión. 

 Working with a Model: lectura dun artigo de opinión sobre os rañaceos e a vivenda, e 
realización de varias actividades relacionadas. 

 Connectors of Cause and Result: información sobre os conectores causais e consecutivos, e 
realización de varias actividades relacionadas con eles. 

 Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación das técnicas de escritura 
aprendidas. 

 Prepare for the Task: lectura dunha enquisa e reflexión sobre se están a favor ou en contra 
das afirmacións realizadas. 

 Task: redacción dun artigo de opinión que fale sobre onde se vive mellor, na cidade ou no 
campo, utilizando os conectores causais e consecutivos.  

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.9 

Vocabulary (páxs. 48-49) 

 Flipped Classroom e Vocabulary Preview: fomento da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 

 Comprensión do vocabulario clave sobre a cidade. 

 Aplicación do vocabulario sobre a cidade. 

 Quiz con información de interese sobre distintas cidades.  
Vocabulary (páx. 54) 

 Focus! Negative Prefixes: aprendizaxe dos prefixos un-, dis-, il-, ir-, in- e im- para formar 
palabras contrarias á orixinal e, en ocasións, dotalas dun significado negativo, e práctica a 
través de actividades. 

 Referencia a Grammar Appendix: ampliación da gramática aprendida. 

 Focus! Prefixes with Specific Meanings: aprendizaxe dos prefixos over-, mega-, under-, re-, 
mis- e co-, cuxo significado pode permitir coñecer o significado das palabras que 
acompañan, e práctica a través de actividades. 

 Referencia a Grammar Appendix: ampliación da gramática aprendida. 
Grammar (páxs. 52-53) 

 Flipped Classroom e Grammar Titor: fomento da aprendizaxe independente, maior 
aproveitamento do tempo na clase e explicación visual das estruturas gramaticais. 

 Uso correcto dos modais e dos modais perfectos. 

 Referencia a Grammar Lab: práctica adicional da gramática aprendida. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Grammar in Listening : comprensión oral de gravacións onde se utiliza a gramática da 
sección. 

 Grammar in Speaking : práctica oral da gramática da sección. 

 Grammar Practice: fomento da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

Pronunciation (páx. 51) 

 Pronuncia correcta de palabras en función da sílaba acentuada. 

 Pronunciation Practice: práctica adicional da pronuncia en función da sílaba acentuada. 
Vocabulary Review and Extension (páx. 58-59) 

 Unit Vocabulary: repaso do vocabulario estudado na unidade. 

 Extra: Words and Expressions: ampliación do vocabulario da unidade. 

 Realización de varias actividades relacionadas co vocabulario da unidade. 

 Putting It Together: repaso de todo o contido visto ao longo do libro. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: fomento da aprendizaxe 
independente e maior aproveitamento do tempo na clase. 

Life Skills Extra (páx. 60) 

 Buying Tickets: vídeo ilustrativo sobre como comprar entradas por internet. 

 Realización de varias actividades relacionadas coa compra de entradas por internet.  

 

2ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 5 

FEBREIRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.2 

Listening (páx. 63) 

 Audición dunha entrevista sobre a amizade. 
Listening (páx. 69) 

 Audición de cinco monólogos sobre diferentes tipos de relación. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Cita de interese de Mohamed Alí sobre a educación.  

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 

Speaking (páx. 63) 

 Useful Language: uso de expresións útiles á hora de asesorar. 

 Aconsellar, utilizando as expresións do cadro Useful Language. 
Speaking (páx. 69) 

 Observación dunha imaxe e contestación a diferentes preguntas. 

 Realización de exercicios con expresións útiles para especular. 

 Audición dunha especulación sobre unha fotografía e indicación de se se está de acordo co 
que se di. 

 Especulación sobre dúas fotografías, utilizando as expresións aprendidas. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Techno Task: selección dunha fotografía do teléfono móbil e especulación sobre ela. 

 Extra Speaking Practice: actividades para reforzar o aprendido na sección.  

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1 

Reading (páxs. 64-65) 

 Understanding Genre: información introdutoria sobre o relato. 

 Critical Thinking: reflexionar sobre a protagonista do relato a través de varios fragmentos. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Lectura do relato The Gift of the Magi, de O. Henry, e realización de varias actividades para 
demostrar a súa comprensión. 

 Vocabulary Preview: fomento da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

 Words from the Text: procura de sinónimos no artigo e realización de varias actividades 
relacionadas co texto. 

 Focus! British / US English: estudo de palabras que difiren no inglés británico e no 
americano, e práctica das mesmas, a través de actividades. 

 Referencia a Glossary: glosario que recolle o vocabulario activo do libro. 

 Información de interese sobre O. Henry. 

 IC Gifs between Nations: vídeo sobre agasallos feitos por unhas nacións a outras.  

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.4 

Writing (páxs. 70-71) 

 Understanding Genre: información introdutoria sobre a narración. 

 Working with a Model: lectura dunha narración sobre unha relación de amizade e 
realización de varias actividades relacionadas con ela. 

 Time Expressions and Connectors of Sequence: información sobre as expresións e os 
conectores temporais e realización de varias actividades relacionadas cos mesmos. 

 Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación das técnicas de escritura 
aprendidas. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Prepare for the Task: lectura duns comentarios nunha revista, sobre unha relación que 
cambiou, e sinalar como cambiaron as relacións. 

 Task: redacción dunha narración sobre unha relación que cambiase, utilizando as 
expresións e os conectores temporais.  

B5.1 - B 5.9 

Vocabulary (páxs. 62-63) 

 Flipped Classroom e Vocabulary Preview: fomento da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 

 Comprensión do vocabulario clave sobre as relacións. 

 Aplicación do vocabulario sobre as relacións. 

 Información de interese sobre ter parella e ter diñeiro.  
Vocabulary (páx. 68) 

 Verbs and Prepositions: aprendizaxe de verbos que sempre adoitan ir seguidos pola mesma 
preposición e de verbos que poden ir seguidos de varias en función do seu significado, e 
práctica a través de actividades. 

 Referencia a Grammar Appendix: ampliación da gramática aprendida.  
Grammar (páxs. 66-67) 

 Flipped Classroom e Grammar Titor: fomento da aprendizaxe independente, maior 
aproveitamento do tempo na clase e explicación visual das estruturas gramaticais. 

 Uso correcto dos condicionais e das oracións temporais. 

 Referencia a Grammar Lab: práctica adicional da gramática aprendida. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 Grammar in Listening : comprensión oral de gravacións onde se utiliza a gramática da 
sección. 

 Grammar in Speaking : práctica oral da gramática da sección. 

 Grammar Practice: fomento da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase.  

Pronunciation (páx. 65) 

 Pronuncia correcta dos sons /ɪ/ e /i:/. 

 Pronunciation Practice: práctica adicional da pronuncia correcta dos sons /ɪ/ e /i:/. 
Vocabulary Review and Extension (páxs. 72-73) 

 Unit Vocabulary: repaso do vocabulario estudado na unidade. 

 Extra: Words and Expressions: ampliación do vocabulario da unidade. 

 Realización de varias actividades relacionadas co vocabulario da unidade. 

 Putting It Together: repaso de todo o contido visto ao longo do libro. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: fomento da aprendizaxe 
independente e maior aproveitamento do tempo na clase.  

Life Skills Extra (páx. 74) 

 The Party: vídeo ilustrativo sobre unha persoa que se prepara para unha festa. 

 Lectura das etiquetas de varios medicamentos e realización de varias actividades 
relacionadas con eles. 

 Audición dun diálogo e indicación de se as afirmacións son verdadeiras, falsas ou non se 
mencionan.  

1,2,3,4,5,6,7 

 

2ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 6 

MARZO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.2 

Listening (páx. 77) 

 Understanding Genre: información introdutoria sobre o podcast. 

 Audición dun podcast sobre economía para adolescentes. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames.  
Listening (páx. 82) 

 Especulación sobre imaxes nas que se ve unha forma distinta de atraer os clientes. 

 Audición dun programa de radio sobre unha nova forma de comprar.  

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 

Speaking (páx. 77) 

 Useful Language: uso de expresións útiles á hora de falar sobre preferencias. 

 Falar sobre preferencias, utilizando as expresións do cadro Useful Language. 
Speaking (páx. 83) 

 Audición dunha conversación entre dous adolescentes que tentan tomar unha decisión para 
utilizar uns vales de agasallo. 

 Indicación de que expresións útiles se utilizan na conversación para tomar unha decisión. 

 Toma dunha decisión respecto de vales de agasallo, utilizando as expresións aprendidas. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Extra Speaking Practice: actividades para reforzar o aprendido na sección.  

1,2,3,4,5,6,7 
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B3.1 

Reading (páxs. 78-79) 

 Understanding Genre: información introdutoria sobre os comentarios nos medios sociais. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Lectura de diferentes comentarios sobre experiencias acerca da economía colaborativa e 
realización de varias actividades para demostrar a súa comprensión. 

 Critical Thinking: reflexión sobre os gremios que poderían verse prexudicados pola 
economía colaborativa. 

 Techno Task: selección dunha cidade e procura do aloxamento Airbnb máis estraño na 
mesma. 

 Vocabulary Preview: fomento da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

 Words from the Text: procura de sinónimos nos comentarios e realización de varias 
actividades relacionadas co texto. 

 Focus! Gerunds and Infinitives: estudo do uso do xerundio e do infinitivo, e de cales verbos 
van seguidos dun e outro, e práctica do seu uso a través de actividades. 

 Referencia a Grammar Appendix: ampliación da gramática aprendida. 

 IC Cycle Sharing: vídeo sobre bicicletas urbanas.  

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.4 

Writing (páxs. 84-85) 

 Understanding Genre: información introdutoria sobre un artigo de información. 

 Working with a Model: lectura dun artigo de información sobre a empresa Ben & Jerry’s e 
realización de varias actividades relacionadas con ela. 

 Connectors of Purpose: información sobre os conectores consecutivos e realización de 
varias actividades relacionadas con eles. 

 Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación das técnicas de escritura 
aprendidas. 

 Prepare for the Task: lectura de varias fichas de empresas famosas. 

 Task: redacción dun artigo de información sobre unha empresa famosa, utilizando os 
conectores consecutivos.  

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.9 

Vocabulary (páxs. 76-77)  

 Flipped Classroom e Vocabulary Preview: fomento da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 

 Comprensión do vocabulario clave sobre a economía e o diñeiro. 

 Aplicación do vocabulario sobre a economía e o diñeiro. 

 Proverbios chineses de interese sobre o diñeiro.  
Vocabulary (páx. 82) 

 Verbs and Prepositions: aprendizaxe de expresións habituais relacionadas coa economía e o 
diñeiro, e práctica a través de actividades. 

Grammar (páxs. 80-81) 

 Flipped Classroom e Grammar Titor: fomento da aprendizaxe independente, maior 
aproveitamento do tempo na clase e explicación visual das estruturas gramaticais. 

 Uso correcto da pasiva e dos verbos causativos. 

 Referencia a Grammar Lab: práctica adicional da gramática aprendida. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 Grammar in Listening : comprensión oral de gravacións onde se utiliza a gramática da 
sección. 

 Grammar in Speaking : práctica oral da gramática da sección. 

 Grammar Practice: fomento da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase.  

Pronunciation (páx. 79) 

 Pronuncia correcta das letras w e y. 

 Pronunciation Practice: práctica adicional da pronuncia das letras w e y. 
Vocabulary Review and Extension (páxs. 86-87) 

 Unit Vocabulary: repaso do vocabulario estudado na unidade. 

 Extra: Words and Expressions: ampliación do vocabulario da unidade. 

 Realización de varias actividades relacionadas co vocabulario da unidade. 

 Putting It Together: repaso de todo o contido visto ao longo do libro. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: fomento da aprendizaxe 
independente e maior aproveitamento do tempo na clase.  

Life Skills Extra (páx. 88) 

 Buying Clothes: vídeo ilustrativo sobre a compra de roupa. 

 Lectura dunha política de descontos e cambios, e realización de actividades relacionadas 
coa mesma.  

1,2,3,4,5,6,7 
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3ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 7 

ABRIL - MAIO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.2 

Listening (páx. 91) 

 Audición dunha entrevista a esprínters xamaicanos. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 
Listening (páx. 96) 

 Reflexión sobre o sentido de dúas citas sobre o deporte. 

 Audición dunha reportaxe especial sobre unha medalla olímpica pouco coñecida. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Critical Thinking: reflexión sobre as mencionadas citas sobre o deporte para ver cal delas 
reflicte o espírito da medalla Pierre de Coubertin. 

 Techno Task: investigación sobre Tana Umaga e a súa medalla Pierre de Coubertin.  

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 

Speaking (páx. 91) 

 Useful Language: uso de expresións útiles á hora de alegar razóns. 

 Alegar razóns, utilizando as expresións do cadro Useful Language. 
Speaking (páx. 97) 

 Observación de dúas imaxes e indicación de que esperan os seus protagonistas. 

 Audición de dous alumnos que comparan dúas imaxes e prestar atención ás expresións que 
utilizan. 

 Comparación e contraste de dúas imaxes, utilizando as expresións aprendidas. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Reflexión e alegación de razóns sobre as preguntas formuladas. 

 Extra Speaking Practice: actividades para reforzar o aprendido na sección. 

 Información de interese sobre os deportes con máis seguidores no mundo.  

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1 

Reading (páx. 92-93) 

 Understanding Genre: información introdutoria para reflexionar sobre distintos tipos de 
revistas. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Lectura dun artigo sobre os All Blacks e realización de varias actividades para demostrar a 
súa comprensión. 

 Información de interese sobre o nacemento do rugby. 

 Critical Thinking: reflexión sobre a forma de actuar e o espírito e a cultura dos All Blacks. 

 Vocabulary Preview: fomento da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

 Words from the Text: procura de antónimos no artigo e realización de varias actividades 
relacionadas co texto. 

 Focus! Compound Nouns: estudo das palabras compostas e práctica do seu uso a través de 
actividades. 

 IC Meeting Challenges: vídeo sobre actividades e equipos.  

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.4 

Writing (páxs. 98-99) 

 Understanding Genre: información introdutoria sobre unha biografía. 

 Working with a Model: lectura dunha biografía sobre Pelé e realización de varias actividades 
relacionadas coa mesma. 

 Adjectives: información sobre os adxectivos e realización de varias actividades relacionadas 
con eles. 

 Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación das técnicas de escritura 
aprendidas. 

 Prepare for the Task: lectura de varias fichas de persoas destacadas nas súas especialidades. 

 Task: redacción dunha biografía sobre unha persoa que lograse o éxito, utilizando 
adxectivos.  

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B 5.9 

Vocabulary (páx. 90) 

 Flipped Classroom e Vocabulary Preview: fomento da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 

 Comprensión do vocabulario clave sobre o deporte. 

 Aplicación do vocabulario sobre o deporte.  
Vocabulary (páx. 96) 

 Collocations: aprendizaxe de collocations  adxectivo-substantivo e adverbio-adxectivo, e 
práctica a través de actividades. 

Grammar (páxs. 94-95) 

 Flipped Classroom e Grammar Titor: fomento da aprendizaxe independente, maior 
aproveitamento do tempo na clase e explicación visual das estruturas gramaticais. 

 Uso correcto do estilo indirecto. 

 Referencia a Grammar Lab: práctica adicional da gramática aprendida. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Grammar in Listening : comprensión oral de gravacións onde se utiliza a gramática da 
sección. 

 Grammar in Speaking : práctica oral da gramática da sección. 

 Grammar Practice: fomento da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

Pronunciation (páx. 93) 

 Pronuncia correcta dos sons /d/, /ɪd/ e /t/. 

 Pronunciation Practice: práctica adicional da pronuncia os sons /d/, /ɪd/ e /t/. 
Vocabulary Review and Extension (páxs. 100-101) 

 Unit Vocabulary: repaso do vocabulario estudado na unidade. 

 Extra: Words and Expressions: ampliación do vocabulario da unidade. 

 Realización de varias actividades relacionadas co vocabulario da unidade. 

 Putting It Together: repaso de todo o contido visto ao longo do libro. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: fomento da aprendizaxe 
independente e maior aproveitamento do tempo na clase. 

 Life Skills Extra (páx. 102) 

 Yoga Classes: vídeo ilustrativo sobre unha clase de ioga. 

 Lectura da normativa para ser membro dun ximnasio e realización de actividades 
relacionadas con ela.  

 

3ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 8 

MAIO - XUÑO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.2 

Listening (páx. 105) 

 Audición dunha conversación entre un chocolateiro e un cliente.  
Listening (páx. 110) 

 Identificación de falantes a través dalgunhas das súas palabras. 

 Audición de diferentes monólogos e diálogos sobre comida. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames.  

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 

Speaking (páx. 105) 

 Useful Language: uso de expresións útiles á hora de elaborar un plan. 

 Elaborar un plan, utilizando as expresións do cadro Useful Language. 

 Techno Task: mediante o plan elaborado, crear unha páxina web con imaxes, receitas e 
recomendacións.  

Speaking (páx. 111) 

 Observación de diferentes ideas para atraer clientes a unha cafetaría, lectura de oracións 
con expresións útiles para tomar unha decisión e relación das devanditas oracións coas 
ideas mencionadas. 

 Reflexión sobre a parte dunha conversación na que se sitúan as expresións sinaladas, para 
tomar unha decisión. 

 Toma de decisións con respecto ás ideas mencionadas para a cafetaría. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Extra Speaking Practice: actividades para reforzar o aprendido na sección. 

 Información de interese sobre as dietas vexetarianas e veganas.  

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1 

Reading (páxs. 106-107) 

 Understanding Genre: información introdutoria para reflexionar sobre a diferenza entre os 
artigos de revista e os artigos de xornal. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Lectura dun artigo sobre alimentos que foron considerados prexudiciais para a saúde e 
realización de varias actividades, para demostrar a súa comprensión. 

 Critical Thinking: reflexión sobre os alimentos que tomamos. 

 Vocabulary Preview: fomento da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

 Words from the Text: procura de sinónimos no artigo e realización de varias actividades 
relacionadas co texto. 

 Focus! Idiomatic Expressions: estudo de modismos relacionados coa comida e práctica do 
seu uso a través de actividades. 

 IC Hi-tech Farming: vídeo sobre unha granxa tecnolóxica.  

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.4 

Writing (páxs. 112-113) 

 Understanding Genre: información introdutoria sobre unha carta ou un correo electrónico 
formal e, en especial, unha carta ou correo electrónico de queixa. 

 Working with a Model: lectura dunha carta de queixa e realización de varias actividades 
relacionadas coa mesma. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Referencing: información sobre os pronomes como medio para evitar a reiteración e 
realización de varias actividades relacionadas con eles. 

 Prepare for the Task: lectura de varios comentarios con queixas nun foro de consumidores. 

 Task: redacción dunha carta de queixa, utilizando pronomes.  

B5.1 - B 5.9 

Vocabulary (páx. 104) 

 Flipped Classroom e Vocabulary Preview: fomento da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 

 Comprensión do vocabulario clave sobre a comida. 

 Aplicación do vocabulario sobre a comida.  
Vocabulary (páx. 110) 

 Three-word Phrasal Verbs: aprendizaxe de phrasal verbs formados por tres palabras e 
práctica a través de actividades. 

 Referencia a Phrasal Verbs List: lista de phrasal verbs que aparecen ao longo do libro. 
Grammar (páxs. 108-109) 

 Flipped Classroom e Grammar Titor: fomento da aprendizaxe independente, maior 
aproveitamento do tempo na clase e explicación visual das estruturas gramaticais. 

 Uso correcto de distintas estruturas: used to, would, be used to, get used to, so, such, 
either … or, neither … nor, had better (not), should. 

 Referencia a Grammar Lab: práctica adicional da gramática aprendida. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 Grammar Review: repaso da gramática vista ao longo do libro. 

 Grammar Practice: fomento da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase.  

Pronunciation (páx. 107) 

 Pronuncia correcta dos sons /ʊ/ e /u:/. 

 Pronunciation Practice: práctica adicional da pronuncia os sons /ʊ/ e /u:/. 
Vocabulary Review and Extension (páxs. 114-115) 

 Unit Vocabulary: repaso do vocabulario estudado na unidade. 

 Extra: Words and Expressions: ampliación do vocabulario da unidade. 

 Realización de varias actividades relacionadas co vocabulario da unidade. 

 Putting It Together: repaso de todo o contido visto ao longo do libro. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: fomento da aprendizaxe 
independente e maior aproveitamento do tempo na clase.  

Life Skills Extra (páx. 116) 

 Ordering a Meal: vídeo ilustrativo sobre como encargar comida. 

 Observación dunha páxina web dun supermercado e realización de actividades relacionadas 
con ela.  

1,2,3,4,5,6,7 

 

MATERIAL DE REFERENCIA: 1 – Libro de texto; 2 – Workbook; 3 – Audio;  4 – Vídeo; 5 – Interactive Student; 

6 – Extra material; 7 – Outros 

 

TRATAMENTO DE TEMAS TRANSVERSAIS 

UNIT 1: MAKING CONTACT 
 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Instrucións na aula                 

Instrucións gravadas para actividades                 

Formulación de preguntas (SB, p. 11, Grammar in Listening)     X    

Entrevista a un alumno sobre o uso do teléfono móbil (SB:P7;E5,6)         X       

Entrevista de traballo (WB:P8;E5)     X    

Persoas falando sobre problemas sociais (EA:P21)         

Conversación entre dous alumnos sobre as súas experiencias no estranxeiro 
(SB, p. 12, ex. 4) 

    X    

Entrevista a unha alumna para acceder a un programa de intercambio (SB, p. 
13, ex. 2) 

    X    

Visionado dunha presentación en vídeo (SB, p. 13, Techno Task)  X X X     

Vídeo sobre a lingua de signos e o alfabeto manual (SB, p. 9, IC Silent 

Communication) 
 X X      

Vídeo dunha adolescente que chega a Londres (SB, p. 18, ex. 1)  X X      
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Vídeo sobre Os Ánxeles (SB, p. 118, ex. 4)  X X      

Entrevista a un alumno sobre o uso do teléfono móbil (SB, p. 7, ex. 5, 6)         

Entrevista de traballo (WB, p. 8, ex. 5)         

Persoas falando sobre problemas sociais (EA, p. 21)         

Presentar ante a clase unha situación na que se tivo sorte ou mala sorte, ou se 
tivo que traballar duro (EA, p. 29, ex. 3-4) 

 X       

Realización dun cuestionario (SB, p. 7, ex. 7)  X       

Conversación sobre o que se fixo nos últimos meses e por que (SB, p. 11, 
Grammar in Speaking) 

 X       

Debate sobre diferentes preguntas expostas (EA, p. 29, ex. 2)  X       

Debate sobre diferentes preguntas expostas (EA:P29;E2)  X       

Entrevista para participar nun programa de intercambio (SB, p. 13, ex. 4)    X      X       

Artigo sobre as emoticonas (SB, pp. 8-9, ex. 1-5, Critical Thinking) X                

Artigo sobre o acoso por internet (WB, p. 5, ex. 5)  X           X    

Artigo sobre facer fotos mentres se está realizando algunha actividade (WB, p. 

6, ex. 1) 
 X               

Artigo sobre as redes sociais e as noticias de última hora (WB, p. 9, ex. 1-4)  X               

Artigo sobre os videoclips TASTY (WB, p. 12, ex. 3)  X               

Artigo sobre o uso do móbil cando se está con outra persoa (EA, p. 4, ex. 1)  X         X     

Artigo sobre os soños (EA, pp. 12-13, ex. 1-6)  X               

Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios X                

Relación de descricións de redes sociais coa icona que representa a cada unha 
(SB, p. 6, ex. 4) 

 X               

Mapa de liñas de autobuses (SB, p. 18, ex. 2, 3, 4)  X             X  

Infografía con motivos para ser alumno/a de intercambio (SB, p. 15, Prepare for 
the Task) 

 X         X      

Páxina web sobre turismo en Los Ánxeles (SB, p. 118, ex. 1-3)  X         
 

    

Correo electrónico informal sobre información persoal (SB, pp. 14-15, ex. 1-3)  X               

Correo electrónico informal sobre un flash mob (WB, p. 10, ex. 2)  X               

Redacción dun artigo sobre a gratuidade do transporte público (EA, p. 37, 
Writing 1)  

X 
  

X 
  

X 

Redacción dun correo electrónico informal, dirixido ao seu anfitrión, no país 

onde vai participar nun programa de intercambio (SB, p. 15, Task)  
X 

  
X 

   

Redacción dun correo electrónico informal sobre unha festa ou un 
acontecemento (WB, p. 10, ex. 3-5)  

X 
      

Entrevista para participar nun programa de intercambio (SB, p. 13, ex. 4) 
 

X 
  

X 
   

Redacción dun correo electrónico informal, dirixido ao seu anfitrión, no país 

onde vai participar nun programa de intercambio (SB, p. 15, Task)  
X 

  
X 

   

Páxina web sobre turismo en Os Ánxeles (SB, p. 118, ex. 1-3) X 
       

Entrevista para participar nun programa de intercambio (SB, p. 13, ex. 4) 
 

X 
  

X 
   

Vídeo sobre Os Ánxeles (SB, p. 118, ex. 4) 
 

X X 
     

Redacción dun correo electrónico informal sobre unha festa ou un 
acontecemento (WB, p. 10, ex. 3-5) 

X 
       

Presentar ante a clase unha situación na que se tivo sorte ou mala sorte, ou se 
tivo que traballar duro (EA, p. 29, ex. 3-4) 

 X       

 

UNIT 2: THE TECHNO LIFE 
 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Instrucións na aula          

Instrucións gravadas para actividades          

Comprensión dun ditado (WB, p. 16, ex. 5)         

Entrevista sobre o prezo da vivenda (EA, p. 22, ex. 1-7)     X     

Conversación entre dous alumnos sobre hologramas (SB, p. 24, Grammar in 
Listening) 

        



 203 

Charla dunha adolescente sobre a actividade na que participa (SB, p. 21, ex. 6, 
7) 

    X    

Vídeo sobre os drons e o tempo atmosférico (SB, p. 23, IC Filming from the Sky)         

Reportaxe radiofónica sobre unhas zapatillas intelixentes (SB, p. 26, ex. 5, 6)         

Vídeo sobre tres amigos falando dos seus plans para a tarde (SB, p. 32, ex. 1)         

Vídeo sobre Dublín (SB, p. 119, ex. 4)         

Conversación sobre as vantaxes e desvantaxes de participar en actividades 

extraescolares (SB, p. 21, ex. 8) 
 X   X    

Conversación sobre feitos futuros (SB, p. 25, Grammar in Speaking)  X       

Conversación onde se comparan dúas fotografías e se responden dúas 
preguntas sobre as mesmas (SB, p. 27, ex. 3) 

 X       

Debate sobre diferentes preguntas expostas (EA, p. 30, ex. 2)  X   X    

Conversación, tras un atropelo dunha bicicleta a un peón (EA, p. 30, ex. 3-4)  X       

Ensaio sobre o uso de robots en medicina (SB, p. 28, ex. 1-3) X         

Titulares e encabezamentos de xornal (SB, p. 29, Prepare for the Task) X         

Artigo sobre un parche para seguimento médico (WB, p. 13, ex. 5) X         

Artigo sobre o uso dos drons con fins médicos (WB, p. 14, ex. 3) X         

Artigo sobre como construír unha batería caseira (WB, p. 15, ex. 7) X        

Artigo sobre a identificación biométrica (WB, p. 18, ex. 3) X        

Artigo sobre o uso dos satélites en arqueoloxía (WB, p. 20, ex. 3) X        

Artigo sobre os robots e a intelixencia artificial (WB, p. 20, ex. 6) X        

Artigo sobre un robot de limpeza (EA, p. 5, ex. 1) X        

Artigo sobre os drons para garantir a seguridade infantil (EA, p. 5, ex. 2) X     X X  

Artigo sobre os obxectos construídos sobre listas (EA, p. 14) X        

Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios X        

Descricións de diferentes robots (SB, pp. 20-21, ex. 4) X        

Breve biografía de William Butler Yeats e poema The Lake Isle of Innisfree (SB, p. 
119, ex. 1-3) 

X        

Foro sobre experiencias con drons (SB, pp. 22-23, ex. 1-5, Critical Thinking) X     X X  

Páxina web con información e opinións sobre unha obra de teatro (SB, p. 32, ex. 

2, 3, 4) 
X        

Mensaxes nun foro, sobre o uso das novas tecnoloxías (WB, p. 17, ex. 1-3) X     X   

Redacción dun breve ensaio sobre o uso persoal de drons (SB, p. 29, Task)  X   X X   

Redacción dun ensaio, con pros e contras, sobre o uso de cámaras de 
seguridade en colexios e lugares de entretemento e traballo (WB, p. 18, ex. 4-6) 

 X   X X X  

Descrición dunha celebración familiar (EA, p. 37, Writing 2)  X       

Redacción dun breve ensaio sobre o uso persoal de drons (SB, p. 29, Task)  X   X X   

Vídeo sobre Dublín (SB, p. 119, ex. 4)         

Conversación sobre as vantaxes e desvantaxes de participar en actividades 
extraescolares (SB, p. 21, ex. 8) 

 X   X    

Descrición dunha celebración familiar (EA, p. 37, Writing 2)  X       

 

UNIT 3: LIVE AND LEARN 
 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Instrucións na aula X        

Instrucións gravadas para actividades         

Comprobación das respostas dun exercicio (SB, p. 38, ex. 3)     X    

Audición e corrección de oracións con erros (SB, p. 38, Grammar in Listening)         

Comprensión dun ditado (WB, p. 24, ex. 5)         

Conversación informal entre dous profesores sobre os resultados do informe 

PISA (SB, p. 35, ex. 8, 9) 
        

Audición de varios fragmentos de conversacións (SB, p. 40, ex. 1)         
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Audición de diferentes monólogos e conversacións sobre o colexio (SB, p. 40, 
ex. 5) 

        

Información sobre unha páxina web comunitaria (EA, p. 23)    X X X   

Vídeo sobre a organización Schools for Africa (SB, p. 37, IC Schools for Africa)     X X   

Entrevista a unha adolescente (SB, p. 46, ex. 1)     X    

Vídeo sobre Hong Kong (SB, p. 120, ex. 4)         

Conversación na que se opina sobre as afirmacións de diferentes alumnos/as 

(SB, p. 35, ex. 6) 
 X   X    

Conversación na que se definen palabras utilizando as oracións de relativo (SB, 
p. 39, Grammar in Speaking) 

 X       

Conversación na que se opina sobre os diferentes modos de aprender 
reflectidos nas imaxes (SB, p. 41, ex. 3) 

 X   X    

Debate sobre diferentes preguntas expostas (EA, p. 31, ex. 2)  X   X    

Debate sobre o uso do teléfono móbil cando se está con outra persoa (EA, p. 31, 
ex. 3) 

 X   X X   

Entrevista telefónica para solicitar un posto como monitor de campamento (SB, 
p. 46, ex. 6) 

 X   X    

Artigo sobre a doutora Tererai Trent (SB, pp. 36-37, ex. 1-6) X    X    

Crónica dun festival de teatro escolar (SB, p. 42, ex. 1-2) X        

Artigo sobre o feng shui (SB, p. 120, ex. 1-3) X        

Artigo sobre unha horta educativa (WB, p. 21, ex. 5) X    X X   

Artigo sobre a educación física nos colexios (WB, p. 23, ex. 5) X        

Artigo sobre o uso do teléfono intelixente na clase (WB, p. 23, ex. 8) X    X X   

Artigo sobre Sakena Yacoobi (WB, p. 25, ex. 1-4) X    X    

Artigo sobre a educación de adultos (WB, p. 28, ex. 2) X        

Artigo sobre a profesora Pearl Arredondo (WB, p. 28, ex. 3) X    X    

Artigo sobre o Eton College (EA, p. 6, ex. 1) X        

Artigo sobre o ensino parental, sen matricularse nun colexio (EA, p. 6, ex. 2) X    X    

Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios X        

Infografía sobre a educación en diferentes países e opinións sobre a mesma (SB, 
pp. 34-35, ex. 3-5) 

X   X X    

Taboleiro de anuncios escolares (SB, p. 43, Prepare for the Task) X        

Páxina web que ofrece postos como monitor de campamento de verán (SB, p. 
46, ex. 2-3) 

X        

Crónica dun acontecemento escolar sobre orientación profesional (WB, p. 26, 
ex. 2) 

X    X    

Opinións sobre xogos de mesa (EA, p. 15) X        

Crónica sobre un acontecemento escolar (SB, p. 43, Task)  X   X    

Crónica dun acontecemento escolar, veciñal ou público (WB, p. 26, ex. 3-5)  X   X    

Deseñar un póster dixital (SB, p. 36, Techno Task)  X  X X    

Redacción dun correo electrónico informal no que se recomendan actividades e 
afeccións (EA, p. 37, Writing 3) 

 X  X     

Crónica sobre un acontecemento escolar (SB, p. 43, Task) X    X    

Vídeo sobre Hong Kong (SB, p. 120, ex. 4)         

Conversación na que se opina sobre as afirmacións de diferentes alumnos/as 
(SB, p. 35, ex. 6) 

        

Entrevista telefónica para solicitar un posto como monitor de campamento (SB, 
p. 46, ex. 6) 

 X   X    

Deseñar un póster dixital (SB, p. 36, Techno Task)    X X    

 

UNIT 4: URBAN JUNGLE 
        

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Instrucións na aula         
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Instrucións gravadas para actividades         

Audición de catro situacións onde se usan os modais perfectos (SB, p. 53, 
Grammar in Listening) 

        

Audición dunha presentación sobre cidades (SB, p. 49, ex. 4, 5)    X X X   

Entrevista sobre cidades (SB, p. 54, ex. 4, 5)     X    

Conversación entre dous alumnos que discuten diferentes temas (SB, p. 55, ex. 
1) 

        

Audición de tres pequenos diálogos (WB, p. 32, ex. 5)         

Diferentes conversacións sobre enerxía renovábel (EA, p. 24, ex. 1-8)     X    

Reportaxe sobre as favelas de Río de Xaneiro (SB, p. 51, IC The Rio Favelas)      X X  

Vídeo sobre reservar entradas por internet (SB, p. 60)    X     

Vídeo sobre Cardiff (SB, p. 121, ex. 3)         

Conversación sobre unha cidade, con opinións sobre diversos aspectos da 

mesma (SB, p. 49, ex. 6) 
 X       

Conversación expresando desexos, posibilidades, etc., utilizando os verbos 
modais (SB, p. 53, Grammar in Speaking) 

 X       

Debate sobre diferentes temas nos que se expresa acordo ou desacordo (SB, p. 
55, ex. 4) 

 X   X X   

Debate sobre varias preguntas expostas sobre as diferenzas entre distintas 

xeracións (EA, p. 32, ex. 2) 
 X   X X   

Entrevista a un compañeiro/a sobre a súa vida, pasada e futura (EA, p. 32, ex. 3)  X   X    

Artigo de opinión sobre os problemas de vivenda e os rañaceos (SB, pp. 56-57, 

ex. 1-4) 
X    X    

Artigo sobre a contaminación fluvial (WB, p. 29, ex. 6) X    X X   

Artigo sobre As Vegas e a enerxía renovábel (WB, p. 31, ex. 8) X    X X   

Artigo sobre a cidade fantasma de Kangbashi (WB, p. 33, ex. 1-3) X        

Artigo de opinión sobre as vantaxes e desvantaxes de celebrar un maratón (WB, 

p. 34, ex. 2) 
X    X    

Artigo sobre a arte no metro (WB, p. 36, ex. 3) X        

Artigo sobre as microvivendas (EA, p. 7, ex. 1) X        

Artigo sobre a historia do aguacate (EA, p. 16, ex. 1-5) X        

Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios X        

Enquisa sobre a vida na cidade e no campo (SB, p. 57, Prepare for the Task) X    X    

Páxina web sobre a compra de entradas para un concerto (SB, p. 60, ex. 2-3) X   X     

Concurso sobre diferentes cidades (SB, pp. 48-49, ex. 3) X        

Blog sobre o impacto do urbanismo en Medellín (SB, pp. 50-51, ex. 1-6) X    X X X  

Entrada de blog sobre Cardiff (SB, p. 121, ex. 1-2) X        

Redacción dun artigo de opinión expresando a súa opinión sobre a vida no 

campo e na cidade (SB, p. 57, Task) 
 X   X    

Redacción dun artigo de opinión sobre peonalizar os centros das cidades (WB, 

p. 34, ex. 3-5) 
 X   X X  X 

Redacción dun artigo de opinión sobre a comida saudábel nos colexios (EA, p. 

16, ex. 6) 
 X   X    

Redacción dun artigo sobre as vantaxes e desvantaxes das máquinas 

expendedoras (EA, p. 16, ex. 6) 
 X   X    

Redacción dun artigo de opinión sobre carreiras “con poucas saídas” (EA, p. 38, 

Writing 4) 
 X   X    

Redacción dun artigo de opinión expresando a súa opinión sobre a vida no 

campo e na cidade (SB, p. 57, Task) 
 X   X    

Vídeo sobre Cardiff (SB, p. 121, ex. 3)         

Conversación sobre unha cidade, con opinións sobre diversos aspectos da 

mesma (SB, p. 49, ex. 6) 
 X       

Conversación expresando desexos, posibilidades, etc., utilizando os verbos 
modais (SB, p. 53, Grammar in Speaking) 

 X       
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UNIT 5: SOUL MATES 
        

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Instrucións na aula         

Instrucións gravadas para actividades         

Audición de cinco situacións nas que se empregan os condicionais (SB, p. 67, 
Grammar in Listening) 

        

Entrevista sobre a amizade (SB, p. 63, ex. 5, 6)      X   

Audición de fragmentos de conversacións (SB, p. 68, ex. 1)         

Audición de cinco monólogos sobre diferentes tipos de conversacións (SB, p. 68, 
ex. 5, 6) 

     X   

Descrición dunha fotografía (SB, p. 69, ex. 3)         

Audición dun fragmento dunha conversación (WB, p. 40, ex. 5)         

Conversación sobre a tensión (EA, p. 25, ex. 1-8)         

Audición da segunda parte do relato The Gift of the Magi (SB, p. 64, ex. 3)         

Reportaxe de agasallos entre países (SB, p. 65, IC Gifts between Nations)      X   

Vídeo sobre a preparación para unha festa (SB, p. 74, ex. 1)     X    

Vídeo sobre Liverpool (SB, p. 122, ex. 5)         

Conversación na que se dan consellos sobre unha relación problemática (SB, p. 

63, ex. 7) 
 X    X   

Conversación sobre situacións hipotéticas utilizando os condicionais e as 

oracións de relativo (SB, p. 67, Grammar in Speaking) 
 X       

Conversación na que se especula sobre o que ocorre en dúas fotografías (SB, p. 
69, ex. 5) 

 X   X    

Conversación na que se especula sobre o que ocorre nunha fotografía do móbil 

do alumno/a (SB, p. 69, Techno Task) 
 X   X    

Debate sobre varias preguntas relacionadas coa arte (EA, p. 33, ex. 2)  X   X X   

Conversación sobre ideas para mellorar unha cidade (EA, p. 33, ex. 3)  X   X X   

Artigo sobre o fenómeno coñecido como “inundación” (WB, p. 37, ex. 4) X        

Artigo sobre o reencontro de dous irmáns anciáns (WB, p. 39, ex. 8) X    X    

Artigo sobre un segredo gardado durante toda a vida (WB, p. 41, ex. 1-3) X        

Artigo sobre o reencontro de dúas irmás xemelgas separadas ao nacer (WB, p. 

42, ex. 2) 
X    X X   

Artigo sobre a asociación Urban Confessional (WB, p. 44, ex. 2) X    X    

Artigo sobre a perda de amizades por mor de ter unha relación con outra 

persoa (EA, p. 8, ex. 1) 
X     X   

Artigo sobre aplicacións para coñecer xente en aeroportos, entre dous voos (EA, 
p. 8, ex. 2) 

X   X  X   

Artigo sobre a mellora dos zoolóxicos (EA, p. 17, ex. 1-5) X     X   

Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios X        

Instrucións de uso de diferentes medicamentos (SB, p. 74, ex. 2-4) X        

The Gift of the Magi (SB, pp. 64-65, ex. Critical Thinking, 1-6) X        

Twopence to Cros the Mersey (SB, p. 122, ex. 1-4) X        

Cartas de adolescentes a unha conselleira (SB, pp. 62-63, ex. 3) X    X X   

Historia sobre o final dunha amizade (SB, p. 70, ex. 1-3) X        

Revista na que se fala de relacións persoais que cambiaron (SB, p. 71, Prepare 
for the Task) 

X        

Descrición dunha relación persoal que sufrise cambios (SB, p. 71, Task)  X       

Descrición do reencontro cun amigo ou familiar ao que hai moito que non se viu 

(WB, p. 42, ex. 3-5) 
 X       

Redacción dun artigo sobre a existencia dos zoolóxicos no futuro (EA, p. 17, ex. 

6) 
 X       

Redacción dun artigo sobre as vantaxes e desvantaxes de ter mascota (EA, p.  X   X    
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17, ex. 6) 

Redacción dun artigo de opinión sobre a importancia de traballar duro para 

alcanzar o éxito (EA, p. 38, Writing 5) 
 X   X    

Descrición dunha relación persoal que sufrise cambios (SB, p. 71, Task)  X       

Vídeo sobre Liverpool (SB, p. 122, ex. 5)         

Conversación na que se dan consellos sobre unha relación problemática (SB, p. 

63, ex. 7) 
 X    X   

Conversación sobre situacións hipotéticas utilizando os condicionais e as 

oracións de relativo (SB, p. 67, Grammar in Speaking) 
 X       

 

UNIT 6: MONEY MATTERS 
        

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Instrucións na aula         

Instrucións gravadas para actividades         

Comprobación das respostas dunha actividade (SB, p. 80, ex. 1)     X    

Comprensión dun ditado (WB, p. 48, ex. 5)         

Conversación nun museo de arte (EA, p. 26, ex. 1-8)         

Podcast sobre información financeira para adolescentes (SB, p. 77, ex. 5)     X    

Reportaxe sobre bicicletas urbanas (SB, p. 79, IC Cycle Sharing)     X X   

Audición de titulares de prensa (SB, p. 80, Grammar in Listening)         

Fragmentos dun programa de radio (SB, p. 82, ex. 1)         

Programa de radio sobre unha nova forma de comprar (SB, p. 82, ex. 5, 6, 7)     X    

Vídeo no que se compra roupa (SB, p. 88, ex. 1)    X X    

Vídeo sobre Londres (SB, p. 123, ex. 4)         

Conversación sobre preferencias relacionadas co diñeiro (SB, p. 77, ex. 4)  X   X    

Debate sobre como internet cambiou a forma de gastar diñeiro, utilizando a 

pasiva (SB, p. 81, Grammar in Speaking) 
 X   X    

Conversación na que se fala das vantaxes e desvantaxes de obter uns vales (SB, 
p. 83, ex. 4) 

 X   X    

Debate sobre varias preguntas expostas sobre animais (EA, p. 34, ex. 2)  X   X    

Conversación sobre a conveniencia de ir a un acuario (EA, p. 34, ex. 3)  X   X    

Artigo sobre a empresa Ben & Jerry’s (SB, pp. 84-85, ex. 1-3) X    X    

Artigo sobre o uso de cupóns (WB, p. 45, ex. 5) X    X    

Artigo sobre pequenos traballos para complementar o principal (WB, p. 47, ex. 

8) 
X    X    

Artigo sobre unha parella que vive sen diñeiro (EA, p. 9, ex. 1) X    X    

Artigo sobre un simulacro de catástrofe natural (EA, p. 18, ex. 1-4) X     X   

Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios X        

Política de reembolso e de devolucións dunha tenda (SB, p. 88, ex. 2-3) X        

Descricións de diferentes empresas (SB, p. 85, Prepare for the Task) X        

Sinopse dun libro sobre ríos londinienses (SB, p. 123, ex. 1-3) X        

Enquisa sobre o uso do diñeiro (SB, pp. 76-77, ex. 3) X    X    

Páxina web con experiencias relacionadas coa economía colaborativa (SB, pp. 
78-79, ex. 1-5) 

X   X X X   

Mensaxes nun foro sobre as compras durante as vacacións (WB, p. 49, ex. 1-3) X        

Artigo sobre o programa Supermarket Sweep (WB, p. 50, ex. 2) X        

Artigo de opinión sobre as compras por internet e a protección do ambiente 
(WB, p. 52, ex. 3) 

X    X    

Artigo sobre o libro Brewster’s Millions (WB, p. 52, ex. 4) X        

Descrición dunha empresa famosa (SB, p. 85, Task)  X       

Descrición dun programa de televisión onde se consigan premios superando 

probas (WB, p. 50, ex. 4-6) 
 X       
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Redacción dun artigo sobre en que deberían gastar diñeiro os concellos (EA, p. 

18, ex. 5) 
 X   X    

Redacción dunha crónica sobre un rescate (EA, p. 18, ex. 5)  X       

Redacción dun artigo sobre a obrigatoriedade dos adolescentes de participar en 

programas de voluntariado (EA, p. 38, Writing 6) 
 X   X    

Descrición dunha empresa famosa (SB, p. 85, Task)  X       

Vídeo sobre Londres (SB, p. 123, ex. 4)         

Conversación sobre preferencias relacionadas co diñeiro (SB, p. 77, ex. 4)  X   X    

Debate sobre como internet cambiou a forma de gastar diñeiro, utilizando a 

pasiva (SB, p. 81, Grammar in Speaking) 
 X   X    

 

UNIT 7: GO FOR GOLD 
        

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Instrucións na aula         

Instrucións gravadas para actividades         

Comprobación das respostas dun exercicio (SB, p. 95, ex. 3)     X    

Entrevista a esprínters xamaicanos (SB, p. 91, ex. 5, 6)     X    

Audición de seis persoas falando (SB, p. 94, Grammar in Listening)         

Audición de fragmentos dunha reportaxe (SB, p. 96, ex. 1)         

Reportaxe sobre unha medalla olímpica pouco coñecida (SB, p. 96, ex. 4, 5)         

Conversación de dous alumnos que comparan fotografías (SB, p. 97, ex. 3)      X   

Fragmento dunha entrevista a un deportista (WB, p. 56, ex. 5)     X    

Vídeo sobre actividades en equipo (SB, p. 93, IC Meeting Challenges)      X   

Vídeo sobre unha clase de ioga (SB, p. 102, ex. 1)         

Vídeo sobre Vancouver (SB, p. 124, ex. 4)         

Entrevista radiofónica sobre Terry Gilliam (EA, p. 27, ex. 1-8)         

Conversación na que se dan razóns polas que se practica ou se ve un deporte 

(SB, p. 91, ex. 7) 
 X   X    

Conversación extensa sobre o mundo do deporte (SB, p. 97, ex. 4)  X       

Debate sobre varias preguntas expostas sobre deportes de risco (EA, p. 35, ex. 
2) 

 X   X X   

Debate para tomar unha decisión sobre unha actividade para practicar (EA, p. 

35, ex. 3) 
 X   X X   

Conversación reproducida en estilo indirecto ante a clase (SB, p. 95, Grammar in 
Speaking) 

 X       

Breves artigos sobre diferentes acontecementos deportivos (SB, p. 90, ex. 3) X        

Artigo sobre os All Blacks (SB, pp. 92-93, ex. 1-6) X     X   

Artigo sobre Pelé (SB, pp. 98-99, ex. 1-3) X        

Artigo sobre o oso branco de Kermode (SB, p. 124, ex. 1-3) X        

Artigo sobre a escaladora Ashima Shiraishi (WB, p. 53, ex. 5) X    X    

Artigo sobre a tenista Billie Jean King (WB, p. 55, ex. 8) X    X    

Artigo sobre o equipo de fútbol de invidentes Os Morcegos (WB, p. 57, ex. 1-3) X    X    

Artigo sobre a ximnasta Simone Biles (WB, p. 58, ex. 2) X    X    

Artigo sobre a organización Back on My Feet (WB, p. 60, ex. 3) X    X    

Artigo sobre hábitos saudábeis (WB, p. 60, ex. 4) X        

Artigo sobre a apneísta Natalia Molchanova (EA, p. 10, ex. 1) X    X    

Artigo sobre a educación e o boxeo (EA, p. 10, ex. 2) X    X    

Comentario sobre o Museo Británico (EA, p. 19, ex. 1-5) X        

Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios X        

Normativa dun ximnasio (SB, p. 102, ex. 2, 3) X        

Fichas sobre a vida de diferentes personaxes relevantes nas súas disciplinas (SB, X        
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p. 99, Prepare for the Task) 

Redacción dunha biografía sobre unha persoa que lograse o éxito (SB, p. 99, 

Task) 
 X   X    

Redacción sobre unha persoa admirada (WB, p. 58, ex. 5-7)  X   X    

Redacción dunha crítica sobre un museo (EA, p. 19, ex. 6)  X   X    

Redacción da crónica dun día inesquecíbel (EA, p. 38, Writing 7)  X   X    

Redacción dunha biografía sobre unha persoa que lograse o éxito (SB, p. 99, 

Task) 
 X   X    

Vídeo sobre Vancouver (SB, p. 124, ex. 4)         

Conversación na que se dan razóns polas que se practica ou se ve un deporte 

(SB, p. 91, ex. 7) 
 X   X    

Conversación extensa sobre o mundo do deporte (SB, p. 97, ex. 4)  X       

 

UNIT 8: FOOD FOR THOUGHT 
        

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Instrucións na aula         

Instrucións gravadas para actividades         

Comprobación das respostas dun exercicio (SB, p. 109, ex. 8)     X    

Comprensión dun ditado (WB, p. 64, ex. 5)         

Conversación entre un cliente e un chocolateiro (SB, p. 105, ex. 4, 5, 6)         

Audición de fragmentos de conversacións (SB, p. 110, ex. 1)         

Audición de persoas falando sobre comida (SB, p. 110, ex. 5)         

Conversación dunha parella que se vai de vacacións (EA, p. 28, ex. 1-8)         

Vídeo sobre granxas tecnolóxicas (SB, p. 107, IC High-tech Farming)    X     

Vídeo sobre un xantar entre amigos (SB, p. 116, ex. 1)         

Vídeo sobre Edimburgo (SB, p. 125, ex. 4)         

Debate sobre varias preguntas expostas, sobre as relacións de parella (EA, p. 36, 

ex. 2) 
 X   X X X  

Entrevista a un compañeiro/a sobre a súa familia (EA, p. 36, ex. 3)  X   X    

Planificación dunha páxina web e debate sobre o contido que debe incluír (SB, 

p. 105, ex. 7) 
 X  X X X   

Conversación na que se opina sobre as vantaxes e desvantaxes de distintas 
ideas para atraer clientes e se elixen as máis convincentes (SB, p. 111, ex. 4) 

 X   X X   

Artigo sobre alimentos que foron cuestionados (SB, pp. 106-107, ex. 1-5) X    X    

Artigo sobre produtos tomados directamente da natureza (WB, p. 61, ex. 6) X        

Artigo sobre a Guía Michelin e a lista The World’s 50 Best Restaurants (WB, p. 

63, ex. 9) 
X        

Artigo sobre a importancia da comida no Manga (WB, p. 65, ex. 1-3) X        

Artigo sobre as gastronetas (WB, p. 68, ex. 2) X        

Artigo sobre os pasteis de verduras (EA, p. 11, ex. 1) X        

Artigo sobre a historia do semáforo (EA, p. 20, ex. 1-5) X        

Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios X        

Descricións de diferentes alimentos (SB, p. 104, ex. 3) X        

Carta de reclamación a un restaurante (SB, pp. 112-113, ex. 1-5) X    X X   

Carta de reclamación por mor dunha mala atención ao cliente (WB, p. 66, ex. 2) X    X X   

Páxina web con queixas de clientes de diferentes estabelecementos (SB, p. 113, 
Prepare for the Task) 

X    X    

Páxina web con descontos en alimentos (SB, p. 116, ex. 2) X   X     

Folleto publicitario sobre o castelo de Edimburgo (SB, p. 125, ex. 1-3) X        

Creación dunha páxina web con receitas, recomendacións e imaxes (SB, p. 105, 

Techno Task) 
 X X X X    

Redacción dun artigo de opinión sobre a escritura de mensaxes de texto ao  X  X X    
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volante (EA, p. 20, ex. 6) 

Redacción dun artigo sobre as vantaxes e desvantaxes dos coches autónomos 

(EA, p. 20, ex. 6) 
 X   X    

Redacción dunha historia (EA, p. 39, Writing 8)  X   X    

Redacción dun artigo de opinión sobre a prohibición das bolsas de plástico (EA, 

p. 39, Writing 9) 
 X   X    

Redacción dun artigo cos pros e contras de ter irmáns, fronte a ser fillo/a 

único/a (p. 39, Writing 10) 
 X   X    

Redacción dun artigo de opinión sobre a escritura de mensaxes de texto ao 

volante (EA, p. 20, ex. 6) 
 X  X X    

Vídeo sobre Edimburgo (SB, p. 125, ex. 4)         

Debate sobre varias preguntas expostas, sobre as relacións de parella (EA, p. 36, 

ex. 2) 
 X   X X X  

Entrevista a un compañeiro/a sobre a súa familia (EA, p. 36, ex. 3)  X   X    

 

Lenda dos elementos transversais: CL: Comprensión lectora; EOE: Expresión oral e escrita; CA: 

Comunicación audiovisual; TIC: Tecnoloxías da información e a comunicación; EM: Emprendemento; EC: 

Educación cívica; PV: Prevención da violencia; SV: Seguridade viaria. 

OBXECTIVOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

Gramática  

 Usar e contrastar o presente simple e o presente continuo correctamente tanto na súa referencia 

ao presente como expresión de futuro.  

 Formación de adxectivos compostos. 

 Past Simple, Past Continuous e Past Perfect Simple. Uso e formación.  

 Utilizar o Present Perfect Simple e o Past Simple correctamente. 

 Utilizar os tempos de futuro correctamente (Futuro Simple, Presente Contínuo, be going to, Futuro 

Contínuo, Futuro Perfecto e Presente Simple). Contraste entre eles.  

 Estrutura gramatical do verbo want seguido de infinitivo ou de complemento directo máis 

infinitivo. 

 O superlativo.  

 Utilizar as oracións de relativo especificativas e explicativas correctamente. 

 Conectores de adición e contraste (as well as,despite e in spite of ).  

 Uso de prefixos para a formación de palabras co significado oposto.  

 Utilizar os verbos modais. 

 Conxuncións causais e consecutivas.  

 Uso de xerundios e infinitivos.  

 Utilizar os tres tipos de oracións condicionais e as oracions temporais.  

 Utilizar a voz pasiva correctamente 

 Expresar a finalidade 

Vocabulario 

 False friends que aparezan nas distintas unidades. 

 Coñecer vocabulario para describir unha persoa, física e psicolóxicamente.  

 Recoñecer e aprender adxectivos compostos. 

 Deportes e superación. 

 Expresións temporais. 
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 Formación de adxectivos con sufixos. 

 Animais, protección de animais e mascotas. 

 O tempo, a climatoloxía.  

 Cambios climáticos. 

 Creación de nomes a partir de sufixos. 

 Uso de adxectivos e preposición despois de certos verbos.  

 

Pronuncia  

 Alfabeto fonético inglés. 

 Aprendizaxe da terminación dos verbos regulares en pasado simple. 

 Aprendizaxe dos sons consonánticos /∫/,/t∫/ e /dz /. 

 Pronunciar palabras que conteñen letras mudas. Formas contraídas.  

 Pronunciar os sons /s/ y /z/ e practicar a acentuación nas palabras combinadas. 

 Pronunciar formas débiles e practicar a entonación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

7.4.1.  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os criterios para levar a cabo a avaliación da materia, aparecen expostos no cadro do apartado 3, que os 

enumera asociandóos cos obxectivos, contidos, estándares de aprendizaxe avaiables e competencias clave.  

Tendo en conta os contidos mínimos esixibles, o grao mínimo de consecución dos estándares de 

aprendizaxe será do 50% para cada un deles.  

 

7.4.2 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Os instrumentos de avaliación serán: 

I. Probas obxectivas. 

Farase polo menos unha proba en cada período de avaliación. O contido desa proba será a materia 

obxecto de estudo durante ese período, máis a materia obxecto de exame en anteriores períodos. As 

probas levarán de forma explícita a ponderación en cada apartado.  
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Cada profesor poderá temporalizar ao longo do período de avaliación as distintas partes das que 

constarán: 

 1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación 

a) PROBA(S) ESCRITA(S) (Use of English), que poderá(n) incluir os 

seguintes aspectos: comunicación, gramática, vocabulario, 

tradución directa e/ou inversa, fonética. 

 

✓ ✓ ✓ 

b) LECTURA E COMPRENSIÓN  (Reading  Comprehension) ✓ x ✓ 

c)  EXPRESIÓN ESCRITA  (Essay) ✓ ✓ ✓ 

d) COMPRENSIÓN ORAL (Listening) ✓ ✓ ✓ 

e) EXPRESIÓN ORAL  (Speaking) por medio de proba ou 

observación na aula. 
x ✓ ✓ 

 

As probas de Expresión Escrita terán unha extensión aproximada de 120 palabras. 

 

II. Tarefas encomendadas.  

As tarefas encomendadas reenforzan os contidos e axudan aos alumnos a comprender e fixar os conceptos 

que se ensinan na clase. Tamén contribúen a desenvolver hábitos de estudo e traballo, así como a 

reflexionar sobre o aprendido. Para que estas tarefas sexan efectivas, o alumno deberá ser o autor único e 

ao completo do seu traballo. 

Valorarase: 

 -Se o alumno/a  fai as tarefas seguindo as instruccións que se lle deron e as entrega nos prazos indicados. 

 -O contido das tarefas, o esforzo, a creatividade, a innovación e, en xeral, o grao de implicación do alumno 

na tarefa encomendada.                                                        

III. Observación na aula, que incluirá estes aspectos: 

-Asistir regular e puntualmente a clase, mantendo un comportamento axeitado e unha actitude positiva de 

cara á aprendizaxe. 

-Adquirir e desenvolver hábitos de disciplina como condición necesaria para unha realización eficaz das 

tarefas educativas.  

-Amosar actitudes de respecto hacia todos os membros da comunidade educativa.  

-Traer a clase o material necesario e utilizalo seguindo as indicacións do profesor/a. 
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-A organización do material e do caderno. O alumno deberá facer un traballo continuado, tomando apuntes 

dun xeito organizado, con boa presentación e con corrección. 

-A disposición para comunicarse en inglés, así como a participación e a  colaboración espontáneas. 

-Resolución de exercicios orais e escritos realizados na aula e/ou de maneira telemática. 

7.4.3 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NOS 
CONTIDOS PROGRESIVOS 

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 nesta 

programación, de acordo co Real Decreto 1105/2014. 

 

I. PROBAS OBXECTIVAS: 

 1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación 

 
PESO NA 

CUALIFICACIÓN 

MÍNIMO 

ESIXIBLE 

PESO NA 

CUALIFICACIÓN 

MÍNIMO 

ESIXIBLE 

PESO NA 

CUALIFICACIÓN 

MÍNIMO 

ESIXIBLE 

a) PROBA(S) ESCRITA(S) (Use of 

English), que incluirá(n) os seguintes 

aspectos:      Comunicación, 

gramática, vocabulario, tradución 

directa e/ou  inversa, fonética. 

50% 25% 50% 25% 50% 25% 

b) LECTURA E COMPRENSIÓN  

(Reading  Comprehension) 
15% 7,5% - - 10% 5% 

c) EXPRESIÓN ESCRITA  (Essay) 20% 10% 20% 10% 20% 10% 

d) COMPRENSIÓN ORAL (Listening) 15% 7,5% 15% 7,5% 10% 5% 

e) EXPRESIÓN ORAL  (Speaking) por 

medio de proba ou observación na 

aula. 

- - 15% 7,5% 10% 5% 

f) TAREFAS ENCOMENDADAS. 

g) OBSERVACIÓN NA AULA  

Ata un  10% 

(poderá ser engadido á cualificación obtida en cada avaliación, así como á cualificación final). 
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1.-Acadarán cualificación positiva na materia aqueles alumnos  que obtivesen unha cualificación 

equivalente a 5 en cada unha das probas obxectivas da avaliación. Unha vez acadado este 5, a cualificación 

obtida nas probas obxectivas poderá incrementarse ata un 10% se se obtén avaliación positiva no resto dos 

apartados obxecto de avaliación (II Resultado de Tarefas Encomendadas e III Resultado de Observación na 

Aula). Así mesmo, a avaliación negativa nos apartados II e III poderá rebaixar a nota final, podendo 

determinar o suspenso. 

2.-A avaliación da aprendizaxe debe valorar se o alumno ou alumna acadou os seus obxectivos e o axeitado 

grao de adquisición das competencias correspondentes, segundo o artigo 36 da LOMCE. Tomando isto en 

consideración, e aplicando unha perspectiva integradora das distintas destrezas, cómpre engadir un criterio 

complementario que posibilite a cualificación positiva daqueles alumnos que, conseguindo un axeitado 

grao de adquisición das competencias correspondentes, estivesen nos seguintes supostos: 

- Poderán acadar cualificación positiva na materia de inglés aqueles alumnos que obteñan unha 
cualificación equivalente a 4 ou superior nun máximo de dúas probas obxectivas , sempre e cando 
superen as outras probas e a nota media resultante sexa igual ou superior a 5. 

- Unha vez acadada esta nota de 5, a cualificación obtida nas probas obxectivas poderá 
incrementarse ata un 10% se se obtén avaliación positiva no resto dos apartados obxecto de 
avaliación (II Resultado de Tarefas Encomendadas e III Resultado de Observación na Aula). Así 
mesmo, a avaliación negativa nos apartados II e III poderá rebaixar a nota final, podendo 
determinar o suspenso. 

 

7.4.4. PROCEDEMENTOS DE CUALIFICACIÓN  

Por período de avaliación: 

a) A condición base para a obtención do aprobado é a cualificación positiva obtida nas probas que se 

realicen no período de avaliación.  

b) Non acadarán cualificación positiva aqueles alumnos que deixen partes do exame en branco ou 

cualificadas con 0. 

Cualificación final:  

a) Obterán o aprobado os alumnos que teñan aprobadas as distintas avaliacións parciais. 

b) Tamén obterán o aprobado os alumnos que teñan unha evolución positiva na súa aprendizaxe  e superen 

a terceira avaliación, ao ser a materia de inglés  unha materia de contidos progresivos. 

c) A avaliación positiva nos apartados II e III poderá incrementar a nota final.  

d) A avaliación negativa nos apartados II e III poderá rebaixar a nota final, podendo determinar o suspenso. 

7.4.5. CRITERIOS ADICIONAIS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

a) No caso de existir evidencia de que un alumno copiara un exame total ou parcialmente, a proba quedará 

invalidada cunha puntuación de “0” e o alumno terá que presentarse á convocatoria seguinte da proba coa 

mesma entidade que estea fixada para todo o alumnado do seu grupo ou curso.  

b) O alumno/a deberá ser o autor das tarefas encomendadas. No caso de existir evidencia de que un 

alumno presenta traballos feitos total ou parcialmente por terceiras persoas ou tarefas plaxiadas, a tarefa 

quedará invalidada cunha puntuación de “0” e o alumno perderá a opción de mellorar a súa nota coa 

puntuación dos apartados II e III.  
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c) A asistencia dos alumnos ás probas sinaladas e datadas é obrigatoria e só se repetirán en caso de 

enfermidade, falecemento dun familiar de 1º ou 2º grao ou deber inexcusable de carácter xudicial.Todas 

estas circunstancias deberán estar debidamente documentadas. 

d) Os EXAMES DE SETEMBRO  terán un contido global e serán similares en forma e contido aos da 

avaliación final. Os alumnos que superen as probas de expresión e comprensión oral en xuño, poderán 

elixir manter esa nota en Setembro. No caso de elixir presentarse de novo, só se terá en conta a puntuación 

obtida na convocatoria extraordinaria de setembro. 

Superarán a materia na convocatoria extraordinaria de setembro aqueles alumnos que acaden unha 

cualificación positiva de cinco (5) na proba, tendo en conta a ponderación deseñada polo Departamento 

para as distintas partes da mesma así como a proporcionalidade necesaria para acadar esa cualificación 

positiva. 

Durante os primeiros 15 minutos do exame, non poderá abandoar a aula ningún alumno e sí poderán 

entrar aqueles alumnos que cheguen tarde, sempre e cando haxa un motivo xustificado. A partir dos 15 

minutos, os alumnos que o desexen poderán abandoar a aula do exame e non poderá entrar ningún 

alumno que chegue tarde. 

Os profesores/as do Departamento deixarán os exames preparados no mes de xuño, fotocopiados e 

acompañados dunha listaxe dos alumnos coa materia pendente para setembro.  
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8. PROGRAMACIÓN 2º BACHARELATO 

8.1. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 
CLAVE. 

A continuación, inclúese a táboa modelo, para poder avaliar as competencias que se van adquirindo en 

cada unidade ou na última, de avaliación global, as competencias acadadas ao longo do curso. 

Cada competencia desagregouse en distintos indicadores, para permitir unha avaliación máis detallada. 

Os instrumentos para avaliar que se especificaron son os máis xerais, pero cada profesor/a lo adaptará as 

necesidades propias do seu grupo de alumnos e da praxis da docencia. 

 

 Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 (Grao mínimo de consecución: 

   50% para cada un deles) 

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. 

– Reformulación de hipóteses a 

partir da comprensión de novos 

elementos. 

 B1.2. Recoñecemento dos 

marcadores conversacionais máis 

habituais: verificadores, 

expresivos, apelativos e fáticos. 

 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, estrutura 

interrogativa para 

expresar admiración). 

 B1.4. Comprender o 

esencial de conversas ou 

 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).  

 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. 

 CCL 

 CCA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.3. Comprende, en 

debates e conversas 

informais sobre temas 

habituais ou do seu interese, 

a postura ou punto de vista 

das persoas interlocutoras, 

 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 de consecución: 

   50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

debates sobre temas 

educativos ou 

profesionais da súa área 

de interese, 

desenvolvidos nunha 

linguaxe sen usos 

idiomáticos, e extraer 

información 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 

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. 

así como algúns sentidos 

implícitos e 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. 

 CCL 

 CCA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.5. Comprende a liña 

argumental, as ideas 

principais, os detalles 

relevantes e as implicacións 

xerais en presentacións, 

conferencias ou seminarios 

de certa extensión e 

complexidade sobre temas 

educativos ou profesionais 

da súa área de interese, 

tanto concretos como 

abstractos, sempre que haxa 

marcadores que estruturen o 

discurso e guíen a 

comprensión. 

 CCL 

 CCA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.6. Comprende o 

contido da información da 

maioría do material gravado 

ou retransmitido nos medios 

de comunicación, relativo a 

temas de interese persoal, 

identificando o estado de 

ánimo, o ton e mesmo o 

humor do falante, sempre 

que o discurso estea 

articulado con claridade, 

nunha variedade de lingua 

estándar e a velocidade 

normal. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 



 218 

 Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 (Grao mínimo de consecución: 

   50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

 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. 

 Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción  

 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, 

 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 

 PLEB2.1. Diferencia 

adecuadamente a produción 

do texto oral espontáneo 

(sintaxe limitada, estratexias 

de compensación, 

negociación do significado co 

interlocutor, etc.) do 

planificado, e considera as 

características que este 

comparte coa lingua escrita 

(planificación, redundancia 

informativa, elementos de 

cohesión, etc.). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

 PLEB2.2. Fai presentacións de 

certa duración sobre temas 

do seu interese educativo ou 

relacionados coa súa 

especialidade (por exemplo, 

o desenvolvemento dun 

experimento científico, ou 

unha análise de aspectos 

históricos, sociais ou 

económicos), cunha 

estrutura clara que axuda os 

oíntes a fixárense nos 

aspectos máis importantes, e 

demostrando seguridade á 

hora de contestar preguntas 

do auditorio formuladas con 

claridade e a velocidade 

normal. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 (Grao mínimo de consecución: 

   50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

aos modelos e ás fórmulas de 

cada tipo de texto.  

– Reaxuste da tarefa 

(emprender unha versión 

máis modesta desta) ou da 

mensaxe (facer concesións no 

que realmente lle gustaría 

expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

lingüísticos dispoñibles.  

– Aproveitamento dos 

coñecementos previos 

sacándolle o maior partido 

(utilizar linguaxe 

"prefabricada", etc.). 

– Cooperación na interacción 

con outras persoas, 

verificando a comprensión 

propia e das demais persoas, 

e cooperando activamente na 

realización das tarefas de 

comunicación. 

– Compensación das carencias 

lingüísticas mediante 

procedementos lingüísticos 

ou paralingüísticos: 

– Ling

üísticos: 

– Modificación de palabras 

de significado parecido. 

– Definición ou parafrase 

dun termo ou dunha 

expresión. 

– Produción de 

autocorrección, falsos 

comezos, repeticións e 

circunloquios. 

– Paral

ingüísticos. 

– Petición de axuda ou 

clarificación.  

– Sinalización de obxectos, 

uso de deícticos ou 

realización de accións 

que aclaran o significado. 

– Uso de linguaxe corporal 

interese, e defender un 

punto de vista sobre 

temas xerais ou 

relacionados coa propia 

especialidade, indicando 

os proles e os contras das 

opcións, así 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 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 

 PLEB2.3. Participa con soltura 

en conversas informais cara a 

cara ou por teléfono, ou por 

outros medios técnicos, nas 

que describe con detalle 

feitos, experiencias, 

sentimentos e reaccións, 

soños, esperanzas e 

ambicións, e responde 

adecuadamente aos 

sentimentos que expresan os 

seus interlocutores; describe 

con detalle experiencias 

persoais e as súas reaccións 

ante elas; expresa con 

convicción crenzas, acordos e 

desacordos, e explica e 

xustifica de maneira 

persuasiva as súas opinións e 

proxectos. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB 2.4. Toma parte 

adecuadamente en 

conversas formais, 

entrevistas, reunións e 

debates de carácter 

educativo ou ocupacional, 

achegando e pedindo 

información relevante e 

detallada sobre aspectos 

concretos e abstractos de 

temas cotiáns e menos 

habituais nestes contextos; 

explicando os motivos dun 

problema complexo e 

pedindo e dando instrucións 

ou suxestións para resolvelo; 

desenvolvendo argumentos 

de forma comprensible e 

convincente e comentando 

as contribucións dos 

interlocutores; opinando e 

facendo propostas 

xustificadas sobre futuras 

actuacións. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB2.5. Participa na 

interacción verificando a 

comprensión propia e das 

 CCL 

 CAA 
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 Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 (Grao mínimo de consecución: 

   50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

culturalmente pertinente 

(xestos, expresións 

faciais, posturas, 

contacto visual ou 

corporal, e proxémica). 

– Uso de sons 

extralingüísticos e 

calidades prosódicas 

convencionais. 

– Uso dos elementos 

prosódicos (pausas, ritmo 

e entoación) como 

substitutos dos 

marcadores discursivos 

para indicarlle á persoa 

destinataria ou oínte as 

partes do discurso que 

deben ser 

cointerpretadas. 

 B2.2. Rutinas ou modelos de 

interacción segundo o tipo de 

situación de comunicación en 

contextos informais e formais máis 

habituais. 

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, 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 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 

demais persoas, e 

cooperando activamente na 

realización das tarefas de 

comunicación, cun bo grao 

de fluidez e claridade, malia 

algúns erros esporádicos. 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB2.6. Realiza unha 

entrevista cun patrón 

estruturado de preguntas 

establecido con 

anterioridade, formulando 

preguntas complementarias 

ou respondendo a elas, 

reaccionando ante unha 

resposta que non entenda, e 

interactuando para pedir 

repeticións e confirmar a 

comprensión mutua. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 (Grao mínimo de consecución: 

   50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

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 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 

 PLEB3.1. Entende detalles 

relevantes e implicacións de 

anuncios e material de 

carácter publicitario sobre 

asuntos do seu interese 

persoal (por exemplo, 

carteis, folletos, pancartas ou 

grafitti), educativo (por 

exemplo, carteis científicos) 

ou profesional (por exemplo, 

boletíns informativos ou 

documentos oficiais). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB3.2. Comprende a 

información, a intención e as 

implicacións de notas e 

correspondencia persoal en 

calquera soporte, incluídos 

foros e blogs, nos que se 

transmiten e se xustifican de 

xeito detallado información, 

ideas e opinións sobre temas 

concretos e abstractos de 

carácter persoal e dentro da 

súa área de interese. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB3.3. Comprende 

instrucións extensas e 

complexas dentro da súa 

área de interese ou a súa 

especialidade, incluíndo 

detalles sobre condicións e 

advertencias, sempre que 

poida volver ler as seccións 

difíciles (por exemplo, sobre 

 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 de consecución: 

   50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

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 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 

literarios as relacións 

entre os personaxes e os 

motivos que os impulsan 

a actuar.  

 B3.6. Ler con fluidez 

textos de ficción e 

literarios 

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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB3.5. Entende, en textos 

de referencia e consulta, en 

soporte tanto impreso como 

dixital, información detallada 

sobre temas da súa 

especialidade nos ámbitos 

educativo ou ocupacional, así 

como información concreta 

relacionada con cuestións 

prácticas en textos 

informativos oficiais, 

institucionais ou 

corporativos. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB3.6. Comprende a 

información, as ideas e as 

opinións implícitas en 

noticias e artigos 

xornalísticos e de opinión 

ben estruturados e de certa 

lonxitude que tratan dunha 

variedade de temas de 

actualidade ou máis 

especializados, tanto 

concretos como abstractos, 

dentro da súa área de 

interese, e localiza con 

facilidade detalles relevantes 

neses textos. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB3.7. Comprende os  CCL 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 (Grao mínimo de consecución: 

   50% para cada un deles) 

Competencias 

clave 

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. 

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. 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  

 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 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. 

 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 

estruturados e de certa 

lonxitude; por exemplo, 

integrando de maneira 

 PLEB4.1. Escribe informes en 

formato convencional e de 

estrutura clara relacionados 

coa súa especialidade (por 

exemplo, o desenvolvemento 

e as conclusións dun 

experimento, sobre un 

intercambio lingüístico, 

unhas prácticas ou un 

traballo de investigación), ou 

menos habituais (por 

exemplo, un problema 

xurdido durante unha estadía 

no estranxeiro), 

desenvolvendo un 

argumento, razoando a favor 

ou en contra dun punto de 

vista concreto, explicando as 

vantaxes e as desvantaxes de 

varias opcións, e achegando 

conclusións xustificadas. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB4.2. Describe un tema, 

un texto, un suceso ou un 

evento dando unha idea 

xeral que permita recoñecelo 

con claridade, explicando as 

súas partes ou circunstancias, 

e ofrecendo unha opinión 

persoal argumentada. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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Competencias 

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.  

– 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.). 

apropiada información 

relevante procedente de 

fontes diversas, ou 

reaxustando o rexistro ou 

o estilo (incluíndo léxico, 

estruturas sintácticas e 

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). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB4.4. Escribe, en calquera 

soporte ou formato, un 

currículo detallado, xunto 

cunha carta de motivación 

(por exemplo, para ingresar 

nunha universidade 

estranxeira, ou presentarse 

como candidato/a a un posto 

de traballo).  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB4.5. Toma notas co 

suficiente detalle durante 

unha conferencia, unha 

charla ou un seminario, e 

elabora un resumo con 

información relevante e as 

conclusións adecuadas, 

sempre que o tema estea 

relacionado coa súa 

especialidade e o discurso 

estea ben estruturado. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB4.6. Escribe notas, 

anuncios, mensaxes e 

comentarios, en calquera 

soporte, nos que transmite e 

solicita información 

detallada, explicacións, 

reaccións e opinións sobre 

temas persoais, educativo ou 

ocupacionais, respectando as 

convencións e as normas de 

cortesía. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB4.7. Escribe 

correspondencia persoal, en 

calquera soporte, e 

comunícase con seguridade 

en foros e blogs, 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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Competencias 

clave 

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 

funcionais e valorando a 

importancia da 

presentación nas 

comunicacións escritas. 

 

  

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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 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 (secuencia acentual das 

palabras). 

– Recoñecemento e uso 

comprensible dos elementos 

 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 expresión 

sinxela da ironía e do 

 PLEB5.1. Comprende e faise 

comprender con certa 

confianza e fluidez en 

situacións de comunicación 

informais e formais habituais, 

con matices como a ironía e 

o humor, sempre que as 

persoas interlocutoras 

pronuncien con claridade e 

eviten un uso moi idiomático. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB5.2. Relaciónase 

oralmente e por escrito 

comunicando con eficacia 

 CCL 

 CAA 
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Competencias 

clave 

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 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 

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 

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 

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.  

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.3. Intervén oralmente 

con distintos propósitos 

comunicativos, con eficacia 

intercultural. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB 5.4. Entende os detalles 

do que se lle di en 

transaccións e xestións que 

xorden mentres viaxa, 

organiza a viaxe ou trata coas 

autoridades, así como en 

situacións menos habituais 

en hoteis, tendas, axencias 

de viaxes, centros de saúde, 

traballo ou estudos (por 

exemplo, para recibir 

asistencia sanitaria como 

turista ou como residente, 

cambiar unha reserva de 

hotel, anular billetes ou 

cambiar un artigo 

defectuoso), sempre que 

poida pedir confirmación.  

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.5. Desenvólvese con 

seguridade en transaccións e 

xestións cotiás e menos 

habituais, cara a cara, por 

teléfono ou por outros 

medios técnicos, solicitando 

información detallada, 

ofrecendo explicacións claras 

e detalladas, e 

desenvolvendo a súa 

argumentación de xeito 

satisfactorio na resolución 

dos problemas que xurdan.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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Competencias 

clave 

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 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 

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 

comprensión do texto os 

coñecementos 

sociolingüísticos relativos 

á estruturación social, ás 

relacións interpersoais en 

diversos contextos 

(desde informal ata 

institucional) e as 

convencións sociais 

 PLEB5.6. Exprésase 

oralmente e por escrito, en 

diferentes soportes, con 

certa densidade léxica, 

evitando repeticións 

innecesarias co uso de 

sinónimos e palabras de 

significado próximo, e 

recoñece un léxico máis 

especializado se conta con 

apoio visual ou contextual. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.7. Comprende textos 

extensos en lingua estándar 

transmitidos por canles, 

entendendo (aínda que non 

os comparta) os matices de 

sentido e de opinión ante 

puntos de vista e posturas 

concretas e actitudes que 

responden a crenzas, 

costumes e valores propios 

da cultura da lingua meta. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB5.8. Explica valores e 

comportamentos propios 

dunha cultura a membros 

doutra diferente, consciente 

da importancia desta 

actividade de mediación 

intercultural. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.9. Participa en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de 

libros e películas, obras de 

teatro, etc.) nos que se 

utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 

transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valora as 

competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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Competencias 

clave 

persoal, público, educativo e 

ocupacional, relativo á 

descrición de persoas e 

obxectos, tempo e espazo, 

estados, eventos e 

acontecementos, actividades, 

procedementos e procesos; 

relacións persoais, sociais, 

educativas e profesionais; 

educación e estudo; traballo e 

emprendemento; bens e 

servizos; lingua e comunicación 

intercultural; ciencia e 

tecnoloxía; historia e cultura.  

– Recoñecemento e uso de 

expresións fixas frecuentes 

(locucións idiomáticas, 

esquemas fraseolóxicos, 

colocacións, frases feitas e 

léxico propio de temas relativos 

a feitos de actualidade). 

– Recoñecemento e uso de 

antónimos, sinónimos e de 

procedementos de formación de 

palabras mediante recursos de 

derivación e de composición, e 

recoñecemento de "falsos 

amigos". 

 B5.7. Estruturas sintáctico-

discursivas propias de cada 

idioma. 

(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 a lingua 

estranxeira, e resolver 

posibles malentendidos e 

conflitos interculturais. 

 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, relacionados cos 
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Competencias 

clave 

elementos transversais, 

evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

 

8.2. ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (as well as); disxunción (either…or); oposición/concesión 

(although; however); causa (because (of); due to; as); finalidade (so that; in order to); comparación (as/not 

so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever); resultado/correlación (so; so 

that; the more…the better); condición (if; unless; in case ); estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions, promises, commands, wishes).  

Relacións temporais (while; once (we have eaten)).  

Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).  

Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. How interesting!; 

exclamatory sentences and phrases, e. g. Go for it!, Speak out!!).  

Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way).  

Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags).  

Expresión do tempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect Simple and Continuous; Past 

Perfect Simple and Continuous); presente (Present Simple and Continuous); futuro (Present Simple and 

Continuous + Adv.; will be –ing).  

Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple/Perfect; and Future 

Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to); incoativo ((be) set to); terminativo 

(start –ing).  

Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (manage); 

posibilidade/probabilidade (possibly; probably); necesidade (want; take); obrigación (need/needn’t); 

permiso (may; could; allow); intención (be thinking of –ing). 

Expresión da existencia (e. g. there will be/was); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; 

pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); a calidade (e. g. quite nice; easy to handle).  

Expresión da cantidade: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. Degree: e. g. so (sorry); 

rather simple).  

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

arrangement).  

Expresión do tempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. semester), and 

indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the whole summer); anteriority (already; 
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(not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness 

(just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).  

Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. heavily; upside down). 

8.3. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS E TRATAMENTO DE 
TEMAS TRANSVERSAIS DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

1ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE GETTING STARTED 

SETEMBRO   12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.2 - 

B1.3 

Listening (páx. 8) 

 Realización dun exercicio para introducir o tema do listening. 

 Comprensión oral dunha conversación. 

 Realización de distintos exercicios para demostrar a compresión do listening. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 - B2.2 - 

B2.3 

Speaking (páx. 8) 

 Realización dun exercicio para demostrar que entenden as expresións aprendidas. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar das vacacións de verán, utilizando as expresións 
aprendidas. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1 - B3.2 

Reading (páx. 4) 

 Introdución ao tema tratado nun blog a través da lectura do primeiro parágrafo do mesmo. 

 Comprensión escrita do contido dun blog sobre a candidatura dunha estudante á 
presidencia escolar nunha clase de EE. UU. 

 Realización dun exercicio para demostrar a comprensión do texto. 

 Critical Thinking: fomento do pensamento crítico mediante a resposta a dúas preguntas. 

 Words from the Text: procura de sinónimos no blog. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B5.2 - 

B5.3 - B5.4 - 

B5.5 - B5.6 - 

B5.7 

Vocabulary (páx. 5) 

 Repaso do vocabulario aprendido no nivel anterior a través de diversas actividades. 
Grammar (páxs. 6-7) 

 Repaso dos tempos verbais aprendidos no nivel anterior mediante diversas actividades: 
tempos presentes, pasados, perfectos e futuros. 

 Referencias ao Grammar Lab: práctica adicional da gramática aprendida. 

1,2,3,4,5,6,7 

 

1ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 1 

OUTUBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.2 - 

B1.3 

Listening (páx. 11) 

 Comprensión oral dunha conferencia sobre o travel hacking. 

 Reposta a unha pregunta e realización dun exercicio para demostrar a comprensión da 
conferencia. 

Listening (páx. 16) 

 Lectura dunha ficha sobre o Concorde e observación dunha fotografía do mesmo, para 
responder unha pregunta. 

 Comprensión oral dunha entrevista en dúas partes sobre o Concorde e realización dun 
exercicio para adiviñar datos sobre o mesmo. 

 Información de interese sobre a relación do artista Phil Collins co Concorde. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 - B2.2 - 

B2.3 

Speaking (páx. 11) 

 Useful Language: uso de expresións útiles para comunicarse. 

 Expresión oral a través da descrición da súa viaxe soñada ao compañeiro/a utilizando as 
expresións do cadro Useful Language. 

Speaking (páx. 17) 

 Lectura da descrición breve de distintos tipos de viaxe, toma de notas e expresión oral das 
súas preferencias con respecto ás mesmas. 

 Comprensión oral dunha conversación sobre varias opcións de viaxe e resposta a unha 
pregunta para demostrar a súa comprensión. 

 Aprendizaxe de varias expresións ou fórmulas para falar sobre viaxes. 

 Conversación co compañeiro/a para decidir unha opción de viaxe, utilizando as expresións 

1,2,3,4,5,6,7 
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aprendidas. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Extra Speaking Practice: actividades para reforzar o aprendido na sección. 

B3.1 - B3.2 

Reading (páxs. 12-13) 

 Analysing Genre: identificación das características dunha reportaxe especial e 
diferenciación da mesma cos artigos de noticias. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Comprensión escrita dunha reportaxe sobre os blogs de varios viaxeiros e realización de 
varias actividades para demostrar a súa comprensión. 

 Critical Thinking: fomento do pensamento crítico mediante a resposta a dúas preguntas 
relacionadas coa reportaxe. 

 Vocabulary Preview: promoción da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

 Words from the Text: procura de sinónimos na reportaxe e realización de varios exercicios 
para practicar o vocabulario aprendido. 

 FOCUS! Compound Adjectives: aprendizaxe da formación de adxectivos compostos e 
práctica do seu uso a través dunha actividade. 

 IC Gap Year Travel: vídeo sobre un ano sabático. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 - 

B4.3 

Writing (páxs. 18-19) 

 Analysing Genre: información introdutoria sobre os textos descritivos. 

 Working with a Model: lectura dun texto descritivo sobre a illa de Santorini e realización de 
varias actividades para demostrar que coñecen as características deste tipo de textos. 

 Adjectives and Adverbs: información sobre os adxectivos e distintos tipos de adverbios, e 
realización de varias actividades relacionadas con eles. 

 Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación das técnicas de escritura 
aprendidas. 

 Prepare for the Task: lectura de varios fragmentos de páxinas web relacionadas coas viaxes 
e resposta a unha pregunta para demostrar a súa comprensión. 

 Task: redacción dun texto descritivo sobre un lugar no que estivesen ou que lles gustaría 
visitar. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B5.2 - 

B5.3 - B5.4 - 

B5.5 - B5.6 - 

B5.7 

Vocabulary (páx. 10) 

 Flipped Classroom e Vocabulary Preview: promoción da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 

 Comprensión do vocabulario clave sobre as viaxes. 

 Aplicación correcta do vocabulario relacionado coas viaxes, a través de diversos exercicios. 

 Información de interese sobre Tailandia. 
Vocabulary (páx. 16) 

 FOCUS! Prepositional Phrases: explicación do que son os sintagmas preposicionais e práctica 
do seu uso a través de varias actividades. 

Grammar (páxs. 14-15) 

 Flipped Classroom e Grammar Titor: promoción da aprendizaxe independente, maior 
aproveitamento do tempo na clase e explicación visual das estruturas gramaticais. 

 Aprendizaxe e uso correcto do Present Perfect Continuous e o Past Perfect Continuous. 

 Referencias ao Grammar Lab: práctica adicional da gramática aprendida. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 Grammar in Listening: comprensión oral de gravacións onde se utiliza a gramática da 
sección. 

 Techno Task: creación dun folleto en liña sobre os lugares máis emblemáticos dun dos 
destinos turísticos que se dan a elixir. 

 Grammar in Speaking: práctica oral da gramática da sección. 

 Grammar Practice: promoción da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

Pronunciation (páx. 13) 

 Pronuncia correcta dos sons /dʒ/, /j/ e /g/.  

 Pronunciation Practice: práctica adicional destes sons. 
Vocabulary Review and Extension (páxs. 20-21) 

 Unit Vocabulary: repaso do vocabulario estudado na unidade. 

 Extra: Words and Expressions: ampliación do vocabulario da unidade. 

 Realización de varias actividades para repasar o vocabulario aprendido na unidade. 

 Putting It Together: repaso de todo o contido visto ao longo do libro. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción da aprendizaxe 
independente e maior aproveitamento do tempo na clase. 

Life Skills Extra (páx. 22) 

 IC Making Recommendations: vídeo ilustrativo sobre como facer recomendacións. 

 Realización de varias actividades relacionadas con dúas páxinas web que promoven paseos 
en barca/góndola por varias cidades. 

1,2,3,4,5,6,7 
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1ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 2 

NOVEMBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.2 - 

B1.3 

Listening (páx. 25) 

 Comprensión oral dun programa de radio onde resolven cuestións relacionadas coa saúde. 

 Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión do que se di no programa de 
radio. 

Listening (páx. 30) 

 Comprensión oral do que din cinco persoas sobre os seus traballos. 

 Realización de varios exercicios para demostrar a súa comprensión. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Techno Task: facer unha gravación de voz na que describan o traballo dos seus soños e 
expliquen por que é o que máis lles gustaría facer. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 - B2.2 - 

B2.3 

Speaking (páx. 25) 

 Useful Language: uso de expresións útiles á hora de describir situacións relacionadas con 
problemas de saúde ou dar consellos sobre ese tema. 

 Práctica da expresión oral co compañeiro/a, sobre consellos relacionados coa saúde, 
utilizando as expresións do cadro Useful Language. 

 Información de interese: definición de remedio caseiro. 
Speaking (páx. 31) 

 Resposta a varias preguntas sobre unha fotografía. 

 Información de interese sobre o primeiro home que decidiu poñer un disfrace de pallaso e 
ir a hospitais infantís para animar os nenos ingresados. 

 Aprendizaxe de varias expresións ou fórmulas a través dun exercicio de relacionar 
preguntas con respostas. 

 Aprendizaxe de vocabulario relacionado coa saúde a través da observación e descrición de 
dúas fotografías. 

 Conversación co compañeiro/a para describir e falar sobre dúas fotografías, utilizando as 
expresións ou fórmulas aprendidas. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Extra Speaking Practice: actividades para reforzar o aprendido na sección. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1 - B3.2 

Reading (páxs. 26-27) 

 Critical Thinking: fomento do pensamento crítico mediante a observación de varias palabras 
que aparecen no texto, para adiviñar de que trata. 

 Analysing Genre: identificación da intención do texto mediante a resposta a varias 
preguntas. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Comprensión escrita dunha entrevista a unha doutora sobre descubrimentos médicos e 
realización de diversas actividades para demostrar a súa comprensión. 

 Vocabulary Preview: promoción da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

 Words from the Text: procura de sinónimos na entrevista e realización dunha actividade 
para demostrar a comprensión do vocabulario proposto. 

 FOCUS! Nouns and Prepositions:  aprendizaxe de substantivos seguidos de preposición e 
práctica a través dunha actividade. 

 Referencia á lista de substantivos + preposición: ampliación de vocabulario. 

 IC The Decline in Bees: vídeo sobre a diminución do número de abellas. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 - 

B4.3 

Writing (páxs. 32-33) 

 Analysing Genre: información introdutoria sobre os ensaios de opinión e especulación das 
estratexias que se usan para escribir este tipo de ensaios. 

 Working with a Model: lectura dun ensaio de opinión sobre o imposto do azucre no Reino 
Unido e realización de varias actividades para demostrar que entenden como se estrutura 
este tipo de ensaios. 

 Connectors of Cause, Result and Purpose: información sobre os conectores de causa, 
consecutivos e de finalidade, e realización de varias actividades relacionadas cos mesmos. 

 Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación das técnicas de escritura 
aprendidas. 

 Prepare for the Task: lectura das mensaxes de dous pósters relacionados coa alimentación. 

 Task: redacción dun ensaio de opinión sobre o vexetarianismo. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B5.2 - 

B5.3 - B5.4 - 

B5.5 - B5.6 - 

B5.7 

Vocabulary (páx. 24) 

 Flipped Classroom e Vocabulary Preview: promoción da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 

 Comprensión do vocabulario clave sobre a saúde. 

 Aplicación correcta do vocabulario relacionado coa saúde a través de diversos exercicios. 
Vocabulary (páx. 30) 

 FOCUS! Phrasal Verbs: explicación dos distintos tipos de phrasal verbs (transitivos e 

1,2,3,4,5,6,7 
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intransitivos) e práctica do seu uso a través de varias actividades. 
Grammar (páxs. 28-29) 

 Flipped Classroom e Grammar Titor: promoción da aprendizaxe independente, maior 
aproveitamento do tempo na clase e explicación visual das estruturas gramaticais. 

 Uso correcto das oracións condicionais, as temporais e as desiderativas. 

 Referencias ao Grammar Lab: práctica adicional da gramática aprendida. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 Información de interese sobre as febras ou cadeas de ADN no corpo humano. 

 Grammar in Listening: comprensión oral de gravacións onde se utiliza a gramática da 
sección. 

 Grammar in Speaking: práctica oral da gramática da sección. 

 Grammar Practice: promoción da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

Pronunciation (páx. 27) 

 Pronuncia correcta dos sons /n/ e /ŋ/. 

 Pronunciation Practice: práctica adicional destes sons. 
Vocabulary Review and Extension (páxs. 34-35) 

 Unit Vocabulary: repaso do vocabulario estudado na unidade. 

 Extra: Words and Expressions: ampliación do vocabulario da unidade. 

 Realización de varias actividades relacionadas co vocabulario da unidade. 

 Putting It Together: repaso de todo o contido visto ao longo do libro. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción da aprendizaxe 
independente e maior aproveitamento do tempo na clase. 

Life Skills Extra (páx. 36) 

 IC Buying a Train Ticket: vídeo ilustrativo da compra dun billete de tren. 

 Realización de varias actividades relacionadas cunha páxina web que ofrece información 
sobre distintos tipos de billetes e a través da cal se poden comprar. 

 

2ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 3 

DECEMBRO - XANEIRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.2 - 

B1.3 

Listening (páx. 39) 

 Analysing Genre: información sobre a etimoloxía, o significado e o uso da locución latina vox 
popularis. 

 Comprensión oral dunha reportaxe de radio sobre o cinema. 

 Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión do que se di na reportaxe de 
radio. 

Listening (páx. 44) 

 Comprensión oral dunha conferencia sobre o uso dos efectos especiais nas películas. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Realización de varios exercicios para demostrar a súa comprensión e análise das técnicas 
usadas mediante a observación de fotogramas de dúas películas diferentes.   

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 - B2.2 - 

B2.3 

Speaking (páx. 39) 

 Useful Language: uso de expresións útiles para organizar plans de fin de semana. 

 Práctica da expresión oral de suxestións sobre plans para a fin de semana e respostas ás 
mesmas, co compañeiro/a, utilizando as expresións ou fórmulas do cadro Useful Language. 

Speaking (páx. 45) 

 Comprensión escrita das preguntas dunha entrevista, para respondelas. 

 Aprendizaxe de varias expresións ou fórmulas a través dun exercicio de relacionar frases. 

 Techno Task: información sobre distintas técnicas para facer efectos especiais en películas e 
procura en Internet dunha película, para analizar cales desas técnicas se empregaron nela. 

 Comprensión oral das respostas que varios estudantes dan ás preguntas dunha entrevista e 
análise da mellor resposta. 

 Práctica dunha entrevista co compañeiro/a utilizando as preguntas que se dan e dúas que 
inventen eles, e as expresións ou fórmulas aprendidas. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Extra Speaking Practice: actividades para reforzar o aprendido na sección.  

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1 - B3.2 

Reading (páxs. 40-41) 

 Analysing Genre: comparación dos blogs coas páxinas web estáticas e análise das diferenzas 
entre ambos. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Lectura dun blog sobre o papel da muller no cinema ao longo dos tempos e realización de 
varias actividades para demostrar a comprensión do texto. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Critical Thinking: fomento do pensamento crítico mediante a resposta a varias preguntas 
sobre o tema do blog. 

 Vocabulary Preview: promoción da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

 Words from the Text: procura de antónimos no blog e realización dunha actividade para 
demostrar a comprensión do vocabulario proposto. 

 FOCUS! Collocations: aprendizaxe de collocations de verbos con substantivos, e práctica a 
través de actividades. 

 Información de interese sobre a primeira e única muller que gañou o Óscar á mellor 
dirección dunha película.  

 IC Women in Motorsport: vídeo sobre as mulleres que practican o automobilismo.  

B4.1-B4.2 - 

B4.3 

Writing (páxs. 46-47) 

 Analying Genre: información introdutoria sobre o obxectivo de críticas cinematográficas e 
análise dos aspectos das películas que recollen ditas críticas. 

 Working with a Model: lectura dunha crítica cinematográfica e realización de varias 
actividades para demostrar que comprenden como se estruturan. 

 Run-on Sentences: información e reflexión sobre a lonxitude das frases en textos e 
realización de varias actividades para demostrar a súa comprensión. 

 Prepare for the Task: lectura de varias críticas cinematográficas e reflexión sobre as 
características das mesmas. 

 Task: redacción dunha crítica cinematográfica.  

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B5.2 - 

B5.3 - B5.4 - 

B5.5 - B5.6 - 

B5.7 

Vocabulary (páxs. 38-39) 

 Flipped Classroom e Vocabulary Preview: promoción da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 

 Comprensión do vocabulario clave sobre o cinema. 

 Aplicación correcta do vocabulario relacionado co cinema, a través de diversos exercicios. 

 Infografía con información de interese sobre factores e cifras relacionadas co mundo do 
cinema. 

Vocabulary (páx. 44) 

 FOCUS! Gerunds and Infinitives: información sobre o uso do xerundio e do infinitivo, e 
práctica a través de actividades. 

 Referencia ao Grammar Appendix: ampliación da gramática aprendida. 
Grammar (páxs. 42-43) 

 Flipped Classroom e Grammar Titor: promoción da aprendizaxe independente, maior 
aproveitamento do tempo na clase e explicación visual das estruturas gramaticais. 

 Uso correcto da causativa e a voz pasiva. 

 Referencias ao Grammar Lab: práctica adicional da gramática aprendida. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 Grammar in Listening: comprensión oral de gravacións onde se utiliza a gramática da 
sección. 

 Grammar in Speaking: práctica oral da gramática da sección. 

 Información de interese sobre a actriz chinesa mellor pagada. 

 Grammar Practice: promoción da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

Pronunciation (páx. 41) 

 Pronuncia correcta dos sons /eə/ e /ɪə/. 

 Pronunciation Practice: práctica adicional destes sons. 
Vocabulary Review and Extension (páx. 48-49) 

 Unit Vocabulary: repaso do vocabulario estudado na unidade. 

 Extra: Words and Expressions: ampliación do vocabulario da unidade. 

 Realización de varias actividades relacionadas co vocabulario da unidade. 

 Putting It Together: repaso de todo o contido visto ao longo do libro. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción da aprendizaxe 
independente e maior aproveitamento do tempo na clase. 

Life Skills Extra (páx. 50) 

 IC Checking into a Hotel: vídeo ilustrativo sobre un rexistro nun hotel e resposta a dúas 
preguntas relacionadas co vídeo. 

 Lectura dunha páxina web para buscar aloxamento e realización de varias actividades para 
demostrar que comprenden o contido da web. 

 Comprensión oral dunha conversación entre o recepcionista e a hóspede dun hotel, para 
completar unha ficha.   

1,2,3,4,5,6,7 

 

2ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 4 

XANEIRO - FEBREIRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO MATERIAL DE 
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REFERENCIA 

B1.1 - B1.2 - 

B1.3 

Listening (páx. 53) 

 Comprensión oral dunha conversación en dúas partes, entre dous estudantes que falan 
sobre plans para o verán. 

 Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da conversación. 
Listening (páx. 58) 

 Comprensión oral dunha entrevista de radio en dúas partes, na que se menciona unha nova 
forma de gañar diñeiro. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Realización de varios exercicios para demostrar a súa comprensión.   

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 - B2.2 - 

B2.3 

Speaking (páx. 53) 

 Useful Language: uso de expresións útiles para falar de plans de futuro relacionados coa 
súa carreira profesional. 

 Práctica da expresión oral co compañeiro/a , acerca de opinións sobre os plans de futuro 
relacionados coa carreira profesional, utilizando as expresións ou fórmulas do cadro Useful 
Language. 

Speaking (páx. 59) 

 Comprensión escrita de varias preguntas de entrevista para relacionalas coas súas 
correspondentes respostas. 

 Identificación de varias preguntas e respostas dunha entrevista mediante a comprensión 
oral, e expresión oral das que se mencionan na gravación. 

 Lectura de varios adxectivos que se utilizan para definir un bo empregado e expresión oral 
dos que cren que os describen. 

 Comprensión escrita de dous anuncios de emprego e práctica dunha entrevista de traballo 
co compañeiro/a. 

 Extra Speaking Practice: actividades para reforzar o aprendido na sección.  

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1 - B3.2 

Reading (páxs. 54-55) 

 Analysing Genre: diferenza entre relato e novela. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Lectura dun relato sobre o traballo nunha oficina dos anos 40 na India e os seus efectos 
negativos sobre a vida familiar dun empregado, e realización de varias actividades para 
demostrar a comprensión do texto. 

 Critical Thinking: fomento do pensamento crítico mediante a resposta a dúas preguntas 
sobre o conflito do relato. 

 Vocabulary Preview: promoción da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

 Words from the Text: procura de sinónimos no relato e realización dunha actividade para 
demostrar a comprensión do vocabulario proposto. 

 FOCUS! Pronouns: aprendizaxe do uso dos pronomes reflexivos, e práctica a través de 
actividades. 

 IC Body and Soul: vídeo no que axudan a unha muller a lidar co seu estresante traballo. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 - 

B4.3 

Writing (páxs. 60-61) 

 Analying Genre: análise das diferenzas entre situacións nas que se debe utilizar unha 
linguaxe formal fronte a situacións nas que non é necesario, mediante a resposta a varias 
preguntas. 

 Working with a Model: lectura dunha carta formal e realización de varias actividades para 
demostrar que comprenden como se estruturan. 

 Formal and Informal Language: información e reflexión sobre o uso da linguaxe formal 
fronte ao uso da linguaxe informal e realización de varias actividades para demostrar a súa 
comprensión. 

 Prepare for the Task: lectura de varias ofertas de emprego e análise das vantaxes e 
desvantaxes de cada emprego. 

 Task: redacción dunha carta para solicitar un emprego. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B5.2 - 

B5.3 - B5.4 - 

B5.5 - B5.6 - 

B5.7 

Vocabulary (páxs. 52-53) 

 Flipped Classroom e Vocabulary Preview: promoción da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 

 Comprensión do vocabulario clave sobre o traballo e as profesións. 

 Aplicación correcta do vocabulario relacionado co traballo e as profesións, a través de 
diversos exercicios. 

 Techno Task: procura da canción A Hard Day’s Night dos Beatles para aprender o significado 
da expresión working very hard en inglés. 

Vocabulary (páx. 58) 

 FOCUS! Common Expressions: información sobre expresións en inglés relacionadas co 
mundo laboral, e práctica a través de actividades. 

Grammar (páxs. 56-57) 

 Flipped Classroom e Grammar Titor: promoción da aprendizaxe independente, maior 
aproveitamento do tempo na clase e explicación visual das estruturas gramaticais. 

 Uso correcto das oracións de relativo explicativas e das oracións de relativo especificativas. 

 Referencias ao Grammar Lab: práctica adicional da gramática aprendida. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 Grammar in Listening: comprensión oral de gravacións onde se utiliza a gramática da 
sección. 

 Grammar in Speaking: práctica oral da gramática da sección. 

 Grammar Practice: promoción da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

Pronunciation (páx. 55) 

 Pronuncia correcta dos sons /ɜː/ e /ʊə/. 

 Pronunciation Practice: práctica adicional destes sons. 
Vocabulary Review and Extension (páxs. 62-63) 

 Unit Vocabulary: repaso do vocabulario estudado na unidade. 

 Extra: Words and Expressions: ampliación do vocabulario da unidade. 

 Realización de varias actividades relacionadas co vocabulario da unidade. 

 Putting It Together: repaso de todo o contido visto ao longo do libro. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción da aprendizaxe 
independente e maior aproveitamento do tempo na clase. 

Life Skills Extra (páx. 64) 

 IC Getting Tour Information: vídeo ilustrativo no que se pide información sobre unha 
excursión por Oxford e resposta a dúas preguntas relacionadas co vídeo. 

 Comprensión oral do que di un guía turístico sobre un edificio de Londres e resposta a 
varias preguntas para demostrar a comprensión do que escoitaron. 

 Lectura de varios consellos e análises que seguiu o guía turístico do exercicio anterior. 

 Elaboración dunha presentación oral.   

 

2ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 5 

MARZO - ABRIL  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.2 - 

B1.3 

Listening (páx. 67) 

 Comprensión oral dunha entrevista en tres partes, na que se fala dun heroe fóra do común. 

 Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión do que se di na entrevista. 
Listening (páx. 72) 

 Comprensión oral dunha conversación na que varias persoas falan sobre delitos. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Realización de varios exercicios para demostrar a súa comprensión.   

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 - B2.2 - 

B2.3 

Speaking (páx. 67) 

 Useful Language: uso de expresións útiles para manifestar a súa opinión sobre as normas 
do seu colexio ou país. 

 Práctica da expresión oral co compañeiro/a,  acerca de opinións sobre as normas do seu 
colexio ou país, utilizando as expresións ou fórmulas do cadro Useful Language. 

Speaking (páx. 73) 

 Análise dos aspectos en común que presentan dúas fotografías. 

 Aprendizaxe de varias expresións ou fórmulas, a través dun exercicio de completar frases. 

 Aprendizaxe de vocabulario, a través da observación de dúas fotografías, para relacionalas 
co mesmo. 

 Conversación co compañeiro/a para comparar e contrastar dúas fotografías, utilizando as 
expresións ou fórmulas aprendidas e o vocabulario do exercicio anterior. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Expresión oral da opinión persoal co compañeiro/a, a través de varias preguntas e 
respostas.  

 Extra Speaking Practice: actividades para reforzar o aprendido na sección. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1 - B3.2 

Reading (páxs. 68-69) 

 Analysing Genre: comparación das revistas en liña cos blogs e os xornais en liña, e análise 
dos elementos comúns entre os mesmos e o texto de lectura da unidade. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Lectura dunha revista en liña sobre varias leis que produciron o efecto contrario ao 
esperado e realización de varias actividades para demostrar a comprensión do texto. 

 Información de interese sobre a vestimenta dos xuíces nos diferentes xulgados do mundo.  

 Vocabulary Preview: promoción da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

 Words from the Text: procura de antónimos na revista en liña e realización dunha 
actividade para demostrar a comprensión do vocabulario proposto. 

 FOCUS! Phrasal Verbs: aprendizaxe de phrasal verbs e práctica a través de actividades. 

 IC Unusual British Laws: vídeo sobre leis británicas insólitas.  

1,2,3,4,5,6,7 
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B4.1-B4.2 - 

B4.3 

Writing (páxs. 74-75) 

 Analying Genre: información introdutoria sobre os ensaios argumentativos. 

 Working with a Model: lectura dun texto sobre a existencia do xurado nos tribunais, para 
determinar un veredicto fronte á existencia dun único xuíz, e realización de varias 
actividades para demostrar que comprenden as características e a estrutura dos textos 
argumentativos. 

 Connectors of Addition, Contrast and Example: información sobre os conectores de adición, 
os que indican contraste e os que introducen exemplos, e realización de varias actividades 
para demostrar a súa comprensión. 

 Prepare for the Task: lectura dunha enquisa nunha páxina web e análise dos resultados da 
mesma. 

 Task: redacción dun ensaio argumentativo. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B5.2 - 

B5.3 - B5.4 - 

B5.5 - B5.6 - 

B5.7 

Vocabulary (páxs. 66-67)  

 Flipped Classroom e Vocabulary Preview: promoción da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 

 Comprensión do vocabulario clave sobre as leis e a orde pública. 

 Aplicación correcta do vocabulario relacionado coas leis e a orde pública, a través de 
diversos exercicios. 

 Critical Thinking: fomento do pensamento crítico mediante a resposta a dúas preguntas 
sobre a gravidade dos delitos que se mencionan nos textos do exercicio 3. 

 Techno Task: información de interese sobre a Dama da Xustiza. 
Vocabulary (páx. 72) 

 FOCUS! Idioms: información sobre varias frases feitas ou modismos propios da lingua 
inglesa e práctica a través de actividades. 

Grammar (páxs. 70-71) 

 Flipped Classroom e Grammar Titor: promoción da aprendizaxe independente, maior 
aproveitamento do tempo na clase e explicación visual das estruturas gramaticais. 

 Uso correcto dos verbos modais, os modais perfectos e as estruturas should / had better. 

 Referencias ao Grammar Lab: práctica adicional da gramática aprendida. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 Información de interese sobre as leis do consumo de bebidas alcohólicas en diferentes 
países.  

 Grammar in Listening: comprensión oral de varias respostas a frases nas que se utiliza a 
gramática da sección. 

 Grammar in Speaking: práctica oral da gramática da sección. 

 Grammar Practice: promoción da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

Pronunciation (páx. 69) 

 Pronuncia correcta das diferentes formas de son do conxunto de letras ough dentro de 
diferentes palabras. 

 Pronunciation Practice: práctica adicional destes sons. 
Vocabulary Review and Extension (páxs. 76-77) 

 Unit Vocabulary: repaso do vocabulario estudado na unidade. 

 Extra: Words and Expressions: ampliación do vocabulario da unidade. 

 Realización de varias actividades relacionadas co vocabulario da unidade. 

 Putting It Together: repaso de todo o contido visto ao longo do libro. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción da aprendizaxe 
independente e maior aproveitamento do tempo na clase. 

Life Skills Extra (páx. 78) 

 IC Shopping: vídeo ilustrativo no que se fan compras de agasallos e resposta a dúas 
preguntas relacionadas co vídeo. 

  Lectura de varios consellos para facer compras en liña nunha páxina web e realización de 
varias actividades para demostrar a súa comprensión e expresar o seu punto de vista. 

1,2,3,4,5,6,7 

 

3ª 

AVALIACIÓN 

UNIDADE 6 

ABRIL - MAIO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL DE 

REFERENCIA 

B1.1 - B1.2 - 

B1.3 

Listening (páx. 81) 

 Comprensión oral do que din cinco persoas durante o furacán Harvey. 

 Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión do que din estas persoas. 
Listening (páx. 86) 

 Comprensión oral do que din varios mozos respectuosos co ambiente, en tres partes. 

 Realización de varios exercicios para demostrar a súa comprensión.   

1,2,3,4,5,6,7 
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B2.1 - B2.2 - 

B2.3 

Speaking (páx. 81) 

 Useful Language: uso de expresións útiles para manifestar a súa opinión sobre que levar 
nunha mochila en caso de evacuación por un furacán. 

 Práctica da expresión oral de opinións sobre o que deberían levar nunha mochila en caso de 
evacuación por un furacán, utilizando as expresións ou fórmulas do cadro Useful Language. 

Speaking (páx. 87) 

 Comprensión de varias preguntas para relacionalas coas súas respostas. 

 Aprendizaxe de varias expresións ou fórmulas mediante a comprensión oral das respostas 
que varios estudantes dan a unha das preguntas do exercicio anterior. 

 Análise das respostas dos alumnos. 

 Conversación co compañeiro/a para expresar o que pensan sobre cuestións relacionadas co 
ambiente, utilizando o vocabulario, expresións ou fórmulas aprendidas. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Extra Speaking Practice: actividades para reforzar o aprendido na sección. 

 Techno Task: capacidade para analizar a magnitude da súa propia pegada de carbono e 
presentar os resultados ante a clase.  

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1 - B3.2 

Reading (páx. 82-83) 

 Analysing Genre: explicación do que é un informe e análise do tipo de informe que se 
presenta. 

 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Lectura dun informe sobre sobre os creadores do parque Plistoceno de Siberia e realización 
de varias actividades para demostrar a comprensión do texto.  

 Critical Thinking: fomento do pensamento crítico mediante a lectura e comprensión dunha 
cita. 

 Vocabulary Preview: promoción da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

 Words from the Text: procura de sinónimos no informe e realización de varias actividades 
para demostrar a comprensión do vocabulario proposto. 

 FOCUS! Verbs and Prepositions: aprendizaxe de verbos seguidos de preposición e práctica a 
través de actividades. 

 IC Danger: Rising Sea Levels: vídeo sobre a subida do nivel do mar. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 - 

B4.3 

Writing (páxs. 88-89) 

 Analying Genre: información introdutoria sobre os resumos. 

 Working with a Model: lectura dun texto sobre a xeoenxeñería como medio para solucionar 
os problemas climáticos e realización de varias actividades para demostrar que comprenden 
as características do uso da paráfrase en textos. 

 Paraphrasing: explicación de que é a paráfrase e realización de varias actividades para 
demostrar a súa comprensión. 

 Prepare for the Task: lectura de dous extractos para parafrasealos. 

 Task: redacción dun resumo dun informe. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B5.2 - 

B5.3 - B5.4 - 

B5.5 - B5.6 - 

B5.7 

Vocabulary (páx. 80) 

 Flipped Classroom e Vocabulary Preview: promoción da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 

 Comprensión do vocabulario clave sobre o ambiente. 

 Aplicación correcta do vocabulario relacionado co ambiente a través de diversos exercicios. 

 Realización dun concurso de preguntas e respostas sobre o ambiente, para demostrar os 
seus coñecementos. 

Vocabulary (páx. 86) 

 FOCUS! Binomial Expressions: explicación do que son as expresións binomiais e práctica a 
través de actividades. 

Grammar (páxs. 84-55) 

 Flipped Classroom e Grammar Titor: promoción da aprendizaxe independente, maior 
aproveitamento do tempo na clase e explicación visual das estruturas gramaticais. 

 Uso correcto do estilo indirecto. 

 Referencias ao Grammar Lab: práctica adicional da gramática aprendida. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 Grammar in Listening: comprensión oral do que din seis persoas, para pasalo a estilo 
indirecto. 

 Grammar in Speaking: práctica oral da gramática da sección. 

 Grammar Practice: promoción da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 
tempo na clase. 

Pronunciation (páx. 83) 

 Identificación de silent letters dentro de diferentes palabras, para a súa correcta pronuncia. 

 Pronunciation Practice: práctica adicional da pronuncia de palabras que conteñen silent 
letters. 

Vocabulary Review and Extension (páxs. 90-91) 

 Unit Vocabulary: repaso do vocabulario estudado na unidade. 

 Extra: Words and Expressions: ampliación do vocabulario da unidade. 

 Realización de varias actividades relacionadas co vocabulario da unidade. 

 Putting It Together: repaso de todo o contido visto ao longo do libro. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Exam Advantage: claves e estratexias para a realización de exames. 

 Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción da aprendizaxe 
independente e maior aproveitamento do tempo na clase. 

 Life Skills Extra (páx. 92) 

 IC Helping Jack: vídeo ilustrativo sobre unha entrevista. 

 Lectura dunha páxina web para atopar a información que se pide. 

 Análise de varias respostas para demostrar o seu coñecemento sobre o que se debe dicir, 
ou non, nunha entrevista. 

 Comprensión oral de varias entrevistas a persoas que solicitan un posto de recepcionista de 
hotel e expresión da súa opinión persoal sobre quen cren que debería ser contratado e por 
que razón.  

 

MATERIAL DE REFERENCIA: 1 – Libro de texto; 2 – Workbook; 3 – Audio;  4 – Vídeo; 5 – Interactive Student; 

6 – Extra material; 7 – Outros 

 

TEMAS TRANSVERSAIS 

UNIDADE GETTING STARTED 
Estándares de aprendizaxe 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Escoitar e comprender instrucións na aula    X     

Escoitar e comprender instrucións gravadas para actividades    X     

Escoitar e comprender unha conversación entre dous interlocutores (SB, p. 8, 
ex. 2 e 4) 

   X  X   

Saudar o compañeiro/a e contarlle como foron as súas vacacións de verán 
(SB, p. 8, ex. 6) 

 X   X X   

Ler e comprender o contido dun blog (SB, p. 4, ex. 2) X   X     

Ler e comprender varias mensaxes de Whatsapp entre dous estudantes (SB, 

p. 6, ex. 1) 
X   X     

Ler e comprender un fragmento dun diario (SB, p. 7, ex. 8) X        

Ler e comprender unha entrada de blog sobre unhas vacacións en Mallorca 

(WB, p. 5, ex. 2) 
X   X     

Ler e comprender un texto sobre as actuacións dun grupo na rúa (WB, p. 6, 

ex. 5) 
X     X  X 

Ler e comprender os enunciados dos exercicios ao longo da unidade X        

Ler e comprender un texto sobre os inicios da comida conxelada (WB, p. 7, 

ex. 7) 
X        

Escoitar e comprender unha conversación entre dous interlocutores (SB, p. 8, 

ex. 2 e 4) 
   X  X   

Saudar o compañeiro/a e contarlle como foron as súas vacacións de verán 
(SB, p. 8, ex. 6) 

 X   X X   

Saudar o compañeiro/a e contarlle como foron as súas vacacións de verán 
(SB, p. 8, ex. 6) 

 X   X X   

Ler e comprender unha entrada de blog sobre unhas vacacións en Mallorca 
(WB, p. 5, ex. 2) 

X   X     

Ler e comprender unha entrada de blog sobre unhas vacacións en Mallorca 
(WB, p. 5, ex. 2) 

X   X     

 

UNIDADE 1: GOING PLACES 
Estándares de aprendizaxe 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Escoitar e comprender instrucións na aula    X     

Escoitar e comprender instrucións gravadas para actividades    X     

Escoitar varias preguntas para practicar a gramática aprendida na unidade 

(SB, p. 15, Grammar in Listening) 
   X     
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Escoitar e comprender unha conversación sobre unha forma diferente de 
viaxar (SB, p. 11, ex. 5 e 6) 

   X     

Escoitar e comprender o que din varias persoas sobre posíbeis cambios para 
mellorar a sociedade (Exam Advantage, p. 19) 

   X  X X X 

Escoitar e comprender unha conversación sobre unha forma diferente de 
viaxar (SB, p. 11, ex. 5, 6) 

   X     

Escoitar e comprender unha conversación entre varias persoas sobre 
distintas opcións de viaxe (SB, p. 17, ex. 2) 

   X X    

Escoitar e comprender o que din varias persoas sobre posíbeis cambios para 
mellorar a sociedade (Exam Advantage, p. 19) 

   X  X X X 

Escoitar e comprender unha entrevista sobre o Concorde (SB, p. 16, ex. 5 e 7) X  X X  X   

Ver e comprender o contido dun vídeo sobre un ano sabático (SB, p. 13, IC 

Gap Year Travel) 
  X X     

Ver e comprender o contido dun vídeo sobre recomendacións (SB, p. 22, IC 
Making Recommendations) 

  X X  X  X 

Ver e comprender o contido dun vídeo sobre a Cidade do Cabo (SB, p. 94, IC 
Cape Town) 

  X X     

Describirlle ao compañeiro/a como sería a viaxe dos seus soños (SB, p. 11, ex. 

7) 
 X   X X   

Dicir as vantaxes e as desvantaxes de cada opción de viaxe, para decidir con 
cal quedarían (SB, p. 17, ex. 5) 

X X   X X   

Describirlle ao compañeiro/a como sería a viaxe dos seus soños (SB, p. 11, ex. 
7) 

 X   X X   

Practicar a gramática aprendida co compañeiro/a (SB, p. 15, Grammar in 
Speaking) 

X X    X   

Comparar fotografías co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 27)  X   X X   

Ler e comprender un texto sobre unha web na que ofrecen a opción de 
traballar viaxando, para practicar a gramática aprendida na unidade (SB, p. 
14, ex. 3) 

X        

Ler e comprender a descrición de distintas opcións de viaxe (SB, p. 17, ex. 1) X        

Ler e comprender un anuncio sobre unha empresa que organiza viaxes 

personalizadas (SB, p. 20, ex. 3) 
X  X      

Ler e comprender o contido dun blog sobre Tailandia (SB, p. 11, ex. 4) X   X  X  X 

Ler e comprender o contido de catro blogs de viaxeiros (SB, p. 13) X   X     

Ler unha ficha sobre o Concorde (SB, p. 16, ex. 5) X        

Ler e comprender varios extractos de páxinas web sobre viaxes (SB, p. 19, ex. 

6) 
X   X     

Ler e comprender dúas páxinas web sobre os paseos en barca/góndola (SB, 

p. 22, ex. 2) 
X   X     

Ler e comprender os enunciados dos exercicios ao longo da unidade X        

Ler e comprender unha mensaxe na que unha moza pregunta por unha tenda 
de Londres (WB, p. 11, ex. 4) 

X   X  X   

Ler e comprender dous fragmentos sobre confusións de compañías aéreas 
(SB, p. 15, ex. 6) 

X        

Ler e comprender unha descrición de Santorini (SB, p. 18, ex. 1) X        

Ler e comprender un texto sobre o jet lag (SB, p. 21, ex. 9) X        

Ler e comprender un texto sobre o Museo do Distrito Seis en Cidade do Cabo 
(SB, p. 94, ex. 1) 

X     X  X 

Ler e comprender un texto sobre un home que vive sen diñeiro (SB, p. 131, 
Exam Practice 1) 

X        

Ler e comprender un texto sobre un dos lugares de rodaxe da serie Xogo de 
tronos (WB, p. 9, ex. 5) 

X        

Ler e comprender un texto sobre unha viaxe a Las Vegas, gravada por erro en 
modo selfie (WB, p. 10, ex. 1) 

X  X X     

Ler e comprender un texto sobre estrelas de Instagram (WB, p. 13, ex. 1-3) X   X     

Ler e comprender un texto sobre Glasgow (WB, p. 14, ex. 2) X     X  X 

Ler e comprender un texto sobre a mala reputación dun hostal de X     X   
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Amsterdam (WB, p. 16, ex. 2) 

Ler e comprender un texto sobre os pros e contras de ir de vacacións en 
tempada baixa (Exam Advantage, p. 4) 

X        

Ler e comprender un texto sobre actitudes sexistas cara a mulleres árbitros 
(Exam Advantage, p. 11) 

X      X  

Escribir a descrición dun lugar onde estivesen ou que lles gustaría visitar (SB, 
p. 19, Task) 

 X   X    

Escribir un texto narrativo ou un ensaio de opinión (SB, p. 131, ex. 6)  X   X    

Escribir a descrición dunha cidade (WB, p. 14, Task)  X   X    

Escribir un ensaio de opinión (Exam Advantage, p. 33, Writing 1)  X   X    

Escoitar e comprender o que din varias persoas sobre posíbeis cambios para 
mellorar a sociedade (Exam Advantage, p. 19) 

   X  X X X 

Escoitar e comprender unha conversación sobre unha forma diferente de 
viaxar (SB, p. 11, ex. 5, 6) 

   X     

Describirlle ao compañeiro/a como sería a viaxe dos seus soños (SB, p. 11, ex. 
7) 

 X   X X   

Comparar fotografías co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 27)  X   X X   

Escribir a descrición dun lugar onde estivesen ou que lles gustaría visitar (SB, 
p. 19, Task) 

 X   X    

Escribir un texto narrativo ou un ensaio de opinión (SB, p. 131, ex. 6)  X   X    

Escribir a descrición dunha cidade (WB, p. 14, Task)  X   X    

Escribir un ensaio de opinión (Exam Advantage, p. 33, Writing 1)  X   X    

Describirlle ao compañeiro/a como sería a viaxe dos seus soños (SB, p. 11, ex. 
7) 

 X   X X   

Comparar fotografías co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 27)  X   X X   

Escribir a descrición dun lugar onde estivesen ou que lles gustaría visitar (SB, 
p. 19, Task) 

 X   X    

Dicir as vantaxes e desvantaxes de cada opción de viaxe para decidir con cal 
quedarían (SB, p. 17, ex. 5) 

X X   X X   

Describirlle ao compañeiro/a como sería a viaxe dos seus soños (SB, p. 11, ex. 
7) 

 X   X X   

Dicir as vantaxes e desvantaxes de cada opción de viaxe para decidir con cal 
quedarían (SB, p. 17, ex. 5) 

X X   X X   

Escribir a descrición dun lugar onde estivesen ou que lles gustaría visitar (SB, 
p. 19, Task) 

 X   X    

Escribir un texto narrativo ou un ensaio de opinión (SB, p. 131, ex. 6)  X   X    

Escribir a descrición dunha cidade (WB, p. 14, Task)  X   X    

Escribir un ensaio de opinión (Exam Advantage, p. 33, Writing 1)  X   X    

 

UNIDADE 2: A HEALTHY FUTURE 
Estándares de aprendizaxe 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Escoitar e comprender instrucións na aula    X     

Escoitar e comprender instrucións gravadas para actividades    X     

Escoitar varias frases para practicar a gramática aprendida na unidade (SB, p. 
29, Grammar in Listening) 

   X     

Escoitar e comprender un programa de radio sobre saúde (SB, p. 25, ex. 5-7)   X X  X   

Escoitar e comprender o que varias persoas din sobre os seus traballos (SB, p. 
30, ex. 6 e 7) 

   X X    

Escoitar e comprender un programa de radio sobre saúde (SB, p. 25, ex. 5-7)   X X  X   

Escoitar o que varias persoas din sobre os seus traballos (SB, p. 30, ex. 6 e 7)    X X    

Escoitar e comprender unha entrevista a unha escritora (Exam Advantage, p. 

20) 
   X X    

Ver e comprender o contido dun vídeo sobre a diminución do número de 
abellas (SB, p. 27, IC The Decline in Bees) 

   X     

Ver e comprender o contido dun vídeo no que se compra un billete de tren    X  X   
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(SB, p. 36, IC Buying a Train Ticket) 

Ver e comprender o contido dun vídeo sobre Nova York (SB, p. 95, IC 
NewYork ) 

   X    X 

Falar sobre fotografías (WB, p. 20, ex. 1 e 2)  X   X X   

Darlle consellos de saúde ao compañeiro/a (SB, p. 25, ex. 8)  X   X X   

Practicar a gramática aprendida co compañeiro/a (SB, p. 29, Grammar in 
Speaking) 

 X   X X   

Comentar dúas imaxes co compañeiro/a (SB, p. 31, ex. 3)  X   X X   

Comparar fotografías co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 27)  X   X X   

Darlle consellos de saúde ao compañeiro/a (SB, p. 25, ex. 8)  X   X X   

Ler e comprender varios anuncios relacionados coa saúde (SB, pp. 24-25, ex. 
3) 

X        

Ler e comprender un anuncio sobre a secuenciación xenómica (SB, p. 28, ex. 
3) 

X        

Ler e comprender as mensaxes de dous pósters (SB, p. 33, Prepare for the 

Task) 
X        

Ler e comprender unha entrevista sobre descubrimentos médicos (SB, p. 27) X        

Ler e comprender a información dunha páxina web para comprar billetes de 
tren (SB, p. 36, ex. 2) 

X   X     

Ler e comprender os enunciados dos exercicios ao longo da unidade X        

Ler e comprender un texto sobre avances médicos no tratamento da parálise 
(SB, p. 29, ex. 5) 

X        

Ler e comprender un texto sobre o imposto do azucre no Reino Unido (SB, p. 
32, ex. 1) 

X        

Ler e comprender un texto sobre a creatividade en relación con 
determinadas enfermidades xenéticas (SB, p. 34, ex. 3) 

X        

Ler e comprender un texto sobre unha dieta para non envellecer   (SB, p. 35, 
ex. 9) 

X        

Ler e comprender un artigo sobre a lectura de poesía no transporte público 
de Nova York (SB, p. 95, ex. 1) 

X        

Ler e comprender un texto sobre a hipoxia (Exam Practice, p. 132) X        

Ler e comprender un texto sobre as dietas insalubres que levan a cabo 
moitos modelos de fitness  (WB, p. 17, ex. 6) 

X        

Ler e comprender un texto sobre a pizza máis picante do mundo (WB, p. 19, 
ex. 9) 

X        

Ler e comprender un texto sobre como afectan os ritmos circadianos á saúde 

das persoas (WB, p. 21, ex. 1-3) 
X        

Ler e comprender un texto sobre a Educación Física obrigatoria nos institutos 

(WB, p. 22, ex. 2) 
X        

Ler e comprender un texto sobre unha posíbel cura para a alerxia aos froitos 

secos (WB, p. 23, ex. 1) 
X        

Ler e comprender un texto sobre a influencia que Internet exerce sobre as 

opinións das persoas en temas de saúde (Exam Advantage, p. 5) 
X   X     

Ler e comprender un texto sobre unha crítica falsa a un restaurante (Exam 

Advantage, p. 12) 
X        

Ler e comprender un poema (SB, p. 95, ex. 1) X        

Escribir un ensaio de opinión (SB, p. 33, Task)  X       

Escribir un ensaio de opinión ou unha carta formal (Exam Practice, p. 132, ex. 

6) 
 X    X   

Escribir un ensaio de opinión (WB, p. 22, Task)  X       

Escribir un informe (Exam Advantage, p. 33, Writing 2)  X       

Escribir un ensaio de opinión ou unha carta formal (SB, p. 132, ex. 6)  X    X   

Escribir un ensaio de opinión ou unha carta formal (SB, p. 132, ex. 6)  X    X   

Escoitar e comprender un programa de radio sobre saúde (SB, p. 25, ex. 5-7)   X X  X   

Escoitar e comprender o que varias persoas din sobre os seus traballos (SB, p. 
30, ex. 6 e 7) 

   X X    
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Escoitar e comprender unha entrevista a unha escritora (Exam Advantage, p. 

20) 
   X X    

Falar sobre fotografías (WB, p. 20, ex. 1 e 2)  X   X X   

Darlle consellos de saúde ao compañeiro/a (SB, p. 25, ex. 8)  X   X X   

Comentar dúas imaxes co compañeiro/a (SB, p. 31, ex. 3)  X   X X   

Comparar fotografías co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 27)  X   X X   

Falar sobre fotografías (WB, p. 20, ex. 1 e 2)  X   X X   

Darlle consellos de saúde ao compañeiro/a (SB, p. 25, ex. 8)  X   X X   

Practicar a gramática aprendida co compañeiro/a (SB, p. 29, Grammar in 
Speaking) 

 X   X X   

Comentar dúas imaxes co compañeiro/a (SB, p. 31, ex. 3)  X   X X   

Comparar fotografías co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 27)  X   X X   

Falar sobre fotografías (WB, p. 20, ex. 1 e 2)  X   X X   

Darlle consellos de saúde ao compañeiro/a (SB, p. 25, ex. 8)  X   X X   

Comentar dúas imaxes co compañeiro/a (SB, p. 31, ex. 3)  X   X X   

Comparar fotografías co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 27)  X   X X   

Escribir un ensaio de opinión (SB, p. 33, Task)  X       

Escribir un ensaio de opinión ou unha carta formal (Exam Practice, p. 132, ex. 

6) 
 X    X   

Escribir un informe (Exam Advantage, p. 33, Writing 2)  X       

Ler e comprender unha entrevista sobre descubrimentos médicos (SB, p. 27) X        

 

UNIDADE 3: THAT’S ENTERTAINMENT! 
Estándares de aprendizaxe 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Escoitar e comprender instrucións na aula    X     

Escoitar e comprender instrucións gravadas para actividades    X     

Escoitar e comprender unha reportaxe nun programa de radio (SB, p. 39, ex. 

5) 
  X X  X   

Escoitar e comprender o resto do programa de radio (SB, p. 39, ex. 7)   X X  X   

Escoitar e comprender as respostas de dous estudantes a dúas preguntas 

dunha enquisa (SB, p. 45, ex. 3) 
   X     

Escoitar varias frases para practicar a gramática aprendida na unidade (SB, p. 

43, Grammar in Listening) 
   X     

Escoitar e comprender unha conferencia sobre os efectos especiais nas 
películas (SB, p. 44, ex. 5-7) 

  X X  X   

Escoitar e comprender unha presentación sobre Vincent Van Gogh (Exam 
Advantage, p. 21) 

   X  X   

Ver e comprender o contido dun vídeo sobre as mulleres que practican o 
automobilismo (SB, p. 41, IC Women in Motorsport) 

  X X   X X 

Ver e comprender o contido dun vídeo no que se fai un rexistro nun hotel 
(SB, p. 50, IC Checking into a Hotel) 

  X X  X   

Ver e comprender o contido dun vídeo sobre Sidney (SB, p. 96, IC Sydney)   X X  X  X 

Falarlle ao compañeiro/a dunha película que visen (SB, p. 43, Grammar in 
Speaking) 

 X X  X X   

Falar de plans para a fin de semana co compañeiro/a (SB, p. 39, ex. 8)  X   X X   

Facerlle preguntas ao compañeiro/a para que as conteste e viceversa (SB, p. 
45, ex. 5) 

 X   X X   

Comparar fotos co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 29)  X    X   

Falar de plans para a fin de semana co compañeiro/a (SB, p. 39, ex. 8)  X   X X   

Ler e comprender os datos dunha infografía (SB, p. 38, ex. 3) X   X     

Ler e comprender varias opinións e reaccións ante os datos dunha infografía 
(SB, p. 39, ex. 4) 

X        

Ler e comprender varias opinións sobre a tecnoloxía 4DX (SB, p. 42, ex. 1) X        

Ler e comprender varias críticas cinematográficas (SB, p. 47, Prepare for the X        
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Task) 

Ler e comprender o contido dunha páxina web sobre albergues xuvenís (SB, 
p. 50, ex. 2) 

X        

Ler e comprender un texto sobre O planeta dos simios (WB, p. 29, ex. 1-3) X        

Ler e comprender varios textos de alumnos/as universitarios/as sobre as 
carreiras que van cursar na universidade (Exam Advantage, p. 13) 

X        

Ler e comprender os enunciados dos exercicios ao longo da unidade X        

Ler e comprender varias opinións e reaccións ante os datos dunha infografía 
(SB, p. 39, ex. 4) 

X        

Ler e comprender o contido dun blog sobre o papel das mulleres nas 
películas ao longo do tempo (SB, p. 41) 

X  X X   X  

Ler e comprender varias opinións sobre a tecnoloxía 4DX (SB, p. 42, ex. 1) X        

Ler e comprender un texto sobre a influencia da China nas películas de 
Hollywood (SB, p. 43, ex. 7) 

X  X      

Ler e comprender un texto sobre Wonder Woman (SB, p. 46, ex. 1) X  X      

Ler e comprender varias críticas cinematográficas (SB, p. 47, Prepare for the 
Task) 

X  X      

Ler e comprender un texto sobre un produtor de tráilers (SB, p. 48, ex. 3) X  X      

Ler e comprender un texto sobre a predominancia dos videoxogos ante as 
películas (SB, p. 49, ex. 9) 

X  X      

Ler e comprender un texto sobre a febre do ouro australiana (SB, p. 96, ex. 1) X        

Ler e comprender un texto sobre a análise de distintas personalidades a 
través da linguaxe (Exam Practice, p. 133) 

X        

Ler e comprender un texto sobre os reboots cinematográficos (WB, p. 25, ex. 
5) 

X  X      

Ler e comprender un texto sobre un festival para produtores 
cinematográficos novos (WB, p. 27, ex. 5) 

X  X      

Ler e comprender un texto sobre o development hell cinematográfico (WB, p. 
27, ex. 8) 

X  X      

Ler e comprender unha crítica sobre a serie televisiva New Girl (WB, p. 30, ex. 
2) 

X  X      

Ler e comprender unha crítica cinematográfica da película Figuras ocultas 
(WB, p. 32, ex. 2) 

X  X      

Ler e comprender un texto que fala dos “ocupantes de asentos libres” nos 
Óscar (Exam Advantage, p. 6) 

X        

Escribir unha crítica cinematográfica (SB, p. 47, Task)  X X  X    

Escribir un ensaio de opinión ou unha carta informal (Exam Practice, p. 133,   

ex. 6) 
 X   X X   

Escribir a crítica dunha serie televisiva (WB, p. 30, Task)  X X  X    

Escribir un ensaio argumentativo (Exam Advantage, p. 33, Writing 3)  X   X    

Escribir un ensaio de opinión ou unha carta informal (Exam Practice, p. 133, 

ex. 6) 
 X   X X   

Falarlle ao compañeiro/a dunha película que visen (SB, p. 43, Grammar in 

Speaking) 
 X X  X X   

Falar de plans para a fin de semana co compañeiro/a (SB, p. 39, ex. 8)  X   X X   

Falarlle ao compañeiro/a dunha película que visen (SB, p. 43, Grammar in 

Speaking) 
 X X  X X   

Falar de plans para a fin de semana co compañeiro/a (SB, p. 39, ex. 8)  X   X X   

Facerlle preguntas ao compañeiro/a para que as conteste e viceversa (SB, p. 
45, ex. 5) 

 X   X X   

Comparar fotos co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 29)  X    X   

Falarlle ao compañeiro/a dunha película que visen (SB, p. 43, Grammar in 

Speaking) 
 X X  X X   

Falar de plans para a fin de semana co compañeiro/a (SB, p. 39, ex. 8)  X   X X   

Facerlle preguntas ao compañeiro/a para que as conteste e viceversa (SB, p. 
45, ex. 5) 

 X   X X   
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Comparar fotos co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 29)  X    X   

Falarlle ao compañeiro/a dunha película que visen (SB, p. 43, Grammar in 

Speaking) 
 X X  X X   

Falar de plans para a fin de semana co compañeiro/a (SB, p. 39, ex. 8)  X   X X   

Facerlle preguntas ao compañeiro/a para que as conteste e viceversa (SB, p. 
45, ex. 5) 

 X   X X   

Comparar fotos co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 29)  X    X   

Escribir unha crítica cinematográfica (SB, p. 47, Task)  X X  X    

Escribir un ensaio de opinión ou unha carta informal (Exam Practice, p. 133, 
ex. 6) 

 X   X X   

Escribir unha crítica dunha serie televisiva (WB, p. 30, Task) X  X      

Escribir un ensaio argumentativo (Exam Advantage, p. 33, Writing 3)  X   X    

Escribir un ensaio de opinión ou unha carta informal (Exam Practice, p. 133, 
ex. 6) 

 X   X X   

Ler e comprender o contido dun blog sobre o papel das mulleres nas 
películas ao longo do tempo (SB, p. 41) 

X  X X   X  

Ler e comprender un texto sobre a febre do ouro australiana (SB, p. 96, ex. 1) X        

Ver e comprender o contido dun vídeo sobre Sidney (SB, p. 96, IC Sydney)   X X  X  X 

Ler e comprender un texto sobre a influencia da China nas películas de 
Hollywood (SB, p. 43, ex. 7) 

X  X      

Ler e comprender un texto sobre a febre do ouro australiana (SB, p. 96, ex. 1) X        

 

UNIDADE 4: WORLD OF WORK 
Estándares de aprendizaxe 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Escoitar e comprender instrucións na aula    X     

Escoitar e comprender instrucións gravadas para actividades    X     

Escoitar cinco frases para identificar o uso da linguaxe formal e da linguaxe 
informal (Grammar in Listening, p. 57) 

   X     

Escoitar e comprender unha conversación entre dous estudantes sobre os 

plans para o verán (SB, p. 53, ex. 6 e 7) 
   X  X   

Escoitar e comprender unha entrevista (SB, p. 58, ex. 5 e 6)    X  X   

Escoitar e comprender parte dunha entrevista (SB, p. 59, ex. 2)    X  X   

Escoitar e comprender parte dunha entrevista (WB, p. 36, ex. 5)    X  X   

Escoitar e comprender unha conversación entre dous estudantes sobre os 

plans para o verán (SB, p. 53, ex. 6 e 7) 
   X  X   

Escoitar e comprender o que un guía turístico di sobre un edificio de Londres 
(SB, p. 64, ex. 2) 

   X  X  X 

Escoitar e comprender o final dunha historia (SB, p. 54, ex. 3)    X     

Ver e comprender o contido dun vídeo (SB, p. 55, IC Body and Soul)   X X     

Escoitar cinco frases para identificar o uso da linguaxe formal e da linguaxe 
informal (Grammar in Listening, p. 57) 

   X     

Escoitar e comprender unha entrevista (SB, p. 58, ex. 5 e 6)    X  X   

Escoitar e comprender parte dunha entrevista (SB, p. 59, ex. 2)    X  X   

Ver e comprender o contido dun vídeo no que se pide información sobre 
unha excursión por Oxford (SB, p. 64, IC Getting Tour Information) 

  X X    X 

Escoitar e comprender o que un guía turístico di sobre un edificio de Londres 
(SB, p. 64, ex. 2) 

   X  X  X 

Ver e comprender o contido dun vídeo sobre Washington D. C. (SB, p. 97, IC 
Washington, DC) 

  X X  X  X 

Escoitar e comprender parte dunha entrevista (WB, p. 36, ex. 5)    X  X   

Explicarlle o significado de cinco palabras ao compañeiro/a (SB, p. 57, 
Grammar in Speaking) 

 X    X   

Dicir que frases oen na entrevista (SB, p. 59, ex. 2)  X       

Dicir que características definirían un bo empregado e cales poderían utilizar 
para describirse (SB, p. 59, ex. 3) 

X X   X X   
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Describirlle unha fotografía ao compañeiro/a (WB, p. 30, ex. 1)  X   X X   

Falar do que planean estudar no futuro co compañeiro/a (SB, p. 53, ex. 8)  X   X X   

Debater varias preguntas co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 30, ex. 2)  X   X X   

Falar co compañeiro/a da eficacia das actividades propostas (Exam 
Advantage, p. 30) 

 X   X X   

Practicar unha entrevista co compañeiro/a (SB, p. 59, ex. 4)  X   X X   

Practicar unha entrevista co compañeiro/a (SB, p. 59, ex. 4)  X   X X   

Ler e comprender dous anuncios de traballo para practicar unha entrevista 

co compañeiro/a (SB, p. 59, ex. 4) 
X X   X X   

Ler e comprender un anuncio de traballo (SB, p. 60, ex. 1) X        

Ler e comprender os anuncios dunha páxina web para buscar traballo (SB, p. 

61, Prepare for the Task) 
X        

Ler e comprender varios anuncios sobre guías turísticas por Washington D. C. 

(SB, p. 97) 
X        

Ler e comprender un anuncio de traballo (WB, p. 38, Task) X        

Ler e comprender as descricións de varios postos de traballo (SB, pp. 52-53, 

ex. 4) 
X        

Ler e comprender varias notas sobre as entrevistas de traballo (SB, p. 57, ex. 

5) 
X        

Ler e comprender unha carta formal na que se solicita un traballo (SB, p. 60, 

ex. 1) 
X     X   

Ler e comprender varios consellos para facer ben unha presentación (SB, p. 

64, ex. 3) 
X     X   

Ler e comprender varios anuncios sobre guías turísticas por Washington D. C. 

(SB, p. 97) 
X        

Ler e comprender unha carta de presentación (WB, p. 38, ex. 2) X        

Ler e comprender os enunciados dos exercicios ao longo da unidade X        

Ler e comprender unha carta formal na que se solicita un traballo (SB, p. 60, 
ex. 1) 

X     X   

Ler e comprender unha carta de presentación (WB, p. 38, ex. 2) X        

Ler e comprender as descricións de varios postos de traballo (SB, pp. 52-53, 
ex. 4) 

X        

Ler e comprender as descricións de tres traballos peculiares (SB, p. 56, ex. 1) X        

Ler e comprender un texto sobre o salario básico universal (SB, p. 62, ex. 3) X        

Ler e comprender un texto sobre os eruditos no mundo actual (Exam 
Preparation, p. 134) 

X        

Ler e comprender un texto sobre a idea de Freedman de ofrecer vacacións 
remuneradas aos empregados antes de que comecen un novo traballo (WB, 
p. 33, ex. 6) 

X        

Ler e comprender un texto sobre un candidato nunha entrevista para un 
posto de traballo, onde tivo que bailar (WB, p. 34, ex. 2) 

X        

Ler e comprender un texto sobre chips que se integran no corpo humano 
(WB, p. 35, ex. 8) 

X        

Ler e comprender un artigo sobre o Monopoly (WB, p. 37, ex. 1-3) X        

Ler e comprender un texto sobre unha empresa do Reino Unido na que todos 
os empregados traballan de pé (WB, p. 40, ex. 2) 

X        

Ler e comprender un texto sobre a pesca, como o oficio máis perigoso do 
mundo (WB, p. 40, ex. 4) 

X        

Ler e comprender un texto sobre a venda do aire embotellado como negocio 
(Exam Advantage, p. 7) 

X        

Ler e comprender un texto no que se dan consellos sobre como enfocar o 
futuro profesional (Exam Advantage, p. 7) 

X        

Ler e comprender un texto sobre os achados de Rusia e EE. UU. no espazo 
exterior (Exam Advantage, p. 14) 

X      X  

Ler e comprender un relato (SB, p. 55) X        

Escribir unha carta formal para solicitar un traballo (SB, p. 61, Task)  X   X X   
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Escribir un ensaio de opinión ou entrevista (Exam Practice, p. 134, ex. 6)  X   X X   

Escribir un correo electrónico formal para solicitar un traballo (WB, p. 38, 

Task) 
 X  X X X   

Escribir unha crítica dunha película que visen (Exam Advantage, p. 33, 

Writing 4) 
 X X  X    

Escribir unha carta formal para solicitar un traballo (SB, p. 61, Task)  X   X X   

Escribir un correo electrónico formal para solicitar un traballo (WB, p. 38, 

Task) 
 X  X X X   

Escribir unha carta formal para solicitar un traballo (SB, p. 61, Task)  X   X X   

Escribir un correo electrónico formal para solicitar un traballo (WB, p. 38, 

Task) 
 X  X X X   

Escribir unha carta formal para solicitar un traballo (SB, p. 61, Task)  X   X X   

Escribir un correo electrónico formal para solicitar un traballo (WB, p. 38, 

Task) 
 X  X X X   

Escoitar e comprender unha conversación entre dous estudantes sobre os 

plans para o verán (SB, p. 53, ex. 6 e 7) 
   X  X   

Ver e comprender o contido dun vídeo no que se pide información sobre 

unha excursión por Oxford (SB, p. 64, IC Getting Tour Information) 
  X X    X 

Escoitar e comprender o que un guía turístico di sobre un edificio de Londres 

(SB, p. 64, ex. 2) 
   X  X  X 

Escoitar e comprender o que oito persoas din en situacións diferentes (Exam 

Advantage, p. 22) 
   X  X   

Escoitar e comprender unha entrevista (SB, p. 58, ex. 5 e 6)    X  X   

Escoitar e comprender parte dunha entrevista (SB, p. 59, ex. 2)    X  X   

Escoitar e comprender parte dunha entrevista (WB, p. 36, ex. 5)    X  X   

Ver e comprender o contido dun vídeo (SB, p. 55, IC Body and Soul)   X X     

Explicarlle ao compañeiro/a o significado de cinco palabras (SB, p. 57, 
Grammar in Speaking) 

 X    X   

Dicir que características definirían un bo empregado e cales poderían utilizar 
para describirse (SB, p. 59, ex. 3) 

X X   X X   

Describirlle unha fotografía ao compañeiro/a (WB, p. 30, ex. 1)  X   X X   

Practicar unha entrevista co compañeiro/a (SB, p. 59, ex. 4)  X   X X   

Falar co compañeiro/a do que planean estudar no futuro (SB, p. 53, ex. 8)  X   X X   

Falar da eficacia das actividades propostas co compañeiro/a (Exam 
Advantage, p. 30) 

 X   X X   

Practicar unha entrevista co compañeiro/a (SB, p. 59, ex. 4)  X   X X   

Explicarlle ao compañeiro/a o significado de cinco palabras (SB, p. 57, 

Grammar in Speaking) 
 X    X   

Dicir que frases oen na entrevista (SB, p. 59, ex. 2)  X       

Describirlle unha fotografía ao compañeiro/a (WB, p. 30, ex. 1)  X   X X   

Practicar unha entrevista co compañeiro/a (SB, p. 59, ex. 4)  X   X X   

Falar do que planean estudar no futuro co compañeiro/a (SB, p. 53, ex. 8)  X   X X   

Discutir varias preguntas co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 30, ex. 2)  X   X X   

Falar da eficacia das actividades propostas co compañeiro/a (Exam 

Advantage, p. 30) 
 X   X X   

Ver e comprender o contido dun vídeo no que se pide información sobre 

unha excursión por Oxford (SB, p. 64, IC Getting Tour Information) 
  X X    X 

Escoitar e comprender o que un guía turístico di sobre un edificio de Londres 

(SB, p. 64, ex. 2) 
   X  X  X 

Practicar unha entrevista co compañeiro/a (SB, p. 59, ex. 4)  X   X X   

Dicir que frases oen na entrevista (SB, p. 59, ex. 2)  X       

Dicir que características definirían un bo empregado e cales poderían utilizar 

para describirse (SB, p. 59, ex. 3) 
X X   X X   

Describirlle unha fotografía ao compañeiro/a (WB, p. 30, ex. 1)  X   X X   
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Escribir unha carta formal para solicitar un traballo (SB, p. 61, Task)  X   X X   

Escribir un correo electrónico formal para solicitar un traballo (WB, p. 38, 

Task) 
 X  X X X   

Escribir un ensaio de opinión ou entrevista (Exam Practice, p. 134, ex. 6)  X   X X   

Escribir unha crítica dunha película que visen (Exam Advantage, p. 33, 

Writing 4) 
 X X  X    

Ler e comprender un relato (SB, p. 55) X        

 

UNIDADE 5: LAW AND ORDER 
Estándares de aprendizaxe 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Escoitar e comprender instrucións na aula    X     

Escoitar e comprender instrucións gravadas para actividades    X     

Escoitar cinco frases para relacionalas coas respostas máis lóxicas (Grammar 
in Listening, p. 71) 

   X     

Escoitar e comprender o que din varias persoas sobre os delitos (SB, p. 72, 

ex. 3) 
   X  X X X 

Escoitar e comprender o que varias persoas falan sobre traballos peculiares 

(Exam Advantage, p. 23) 
   X  X   

Escoitar e comprender o que varias persoas falan sobre traballos peculiares 

(Exam Advantage, p. 23) 
   X  X   

Escoitar e comprender unha entrevista sobre un heroe insólito (SB, p. 67, ex. 

5-7) 
   X  X   

Ver e comprender o contido dun vídeo sobre leis británicas peculiares (SB, p. 

69, IC Unusual British Laws) 
  X X     

Escoitar cinco frases para relacionalas coas respostas máis lóxicas (Grammar 

in Listening, p. 71) 
   X     

Ver e comprender o contido dun vídeo no que se fan compras de agasallos 

(SB, p. 78, IC Shopping) 
  X X     

Ver e comprender o contido dun vídeo sobre Delhi (SB, p. 98, IC Delhi)   X X  X  X 

Dicirlle ao compañeiro/a que norma do seu colexio ou país desexaría 
cambiar, ou non (SB, p. 67, ex. 8) 

 X   X X   

Mirar unha foto e especular sobre o que ven (SB, p. 71, Grammar in 
Speaking) 

 X   X X   

Describir unha fotografía (Exam Advantage, p. 31, ex. 1)  X   X X   

Comparar dúas imaxes co compañeiro/a (SB, p. 73, ex. 4)  X   X X   

Preguntar e contestar a varias preguntas co compañeiro/a (SB, p. 73, ex. 5)  X   X X   

Comparar dúas imaxes co compañeiro/a (WB, p. 44, ex. 2)  X   X X   

Ler as preguntas e comentar as súas respostas co compañeiro/a (Exam 
Advantage, p. 31, ex. 2) 

 X   X X   

Practicar unha entrevista co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 31, ex. 3)  X   X X   

Practicar unha entrevista co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 31, ex. 3)  X   X X   

Ler a ficha dun heroe singular (SB, p. 67, ex. 5) X        

Ler e comprender un ensaio argumentativo sobre os cans pitbull (WB, p. 46, 
ex. 2) 

X        

Ler e comprender un texto no que se contrastan as normas e medidas de 

seguridade do pasado coas de hoxe en día en televisión (Exam Advantage, p. 

15) 

X  X      

Ler e comprender os enunciados dos exercicios ao longo da unidade X        

Ler e comprender varias historias delituosas dunha páxina web (SB, pp. 66-
67, ex. 3) 

X   X  X   

Ler e comprender varios artigos dunha revista en liña (SB, p. 69) X   X     

Ler e comprender un texto sobre a prohibición de bebidas alcohólicas para 
menores de 21 anos imposta na EE. UU. en 1984 (SB, p. 70, ex. 1) 

X     X X X 

Ler e comprender un texto sobre castigos insólitos para infractores (SB, p. 71, X     X X  
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ex. 6) 

Ler e comprender un texto sobre os xuízos nos que un único xuíz, ou varios, 
toman a decisión final (SB, p. 74, ex. 1) 

X     X   

Ler e comprender varias opinións sobre a eficacia do cárcere como castigo 
(SB, p. 75, Prepare for the Task) 

X     X X  

Ler e comprender un texto sobre os xuízos da criminalidade adolescente na 
cidade de Nova York (SB, p. 76, ex. 3) 

X     X X X 

Ler e comprender un texto sobre o autostop en Jakarta, Indonesia (SB, p. 77, 
ex. 9) 

X     X  X 

Ler e comprender varios consellos para facer compras seguras por Internet 
(SB, p. 78, ex. 2) 

X   X     

Ler e comprender a descrición dun libro para turistas sobre Delhi e varias 
opinións (SB, p. 98) 

X        

Ler e comprender un texto sobre o aburrimento e os seus efectos positivos 
(Exam Practice, p. 135) 

X        

Ler e comprender un texto sobre un contrabandista de fósiles en Nova York 
(WB, p. 41, ex. 5) 

X        

Ler e comprender un texto sobre un grafiteiro que lle axuda á policía a 
atrapar aos que pintan en propiedades privadas (WB, p. 42, ex. 4) 

X     X X X 

Ler e comprender varios artigos dunha revista en liña sobre delitos que foron 
resoltos por accidente (WB, p. 45, ex. 1-3) 

X    X X   

Ler e comprender un ensaio argumentativo sobre os cans pitbull (WB, p. 46, 
ex. 2) 

X        

Ler e comprender un texto sobre un gato ladrón (WB, p. 48, ex. 2) X        

Ler e comprender un texto sobre un falsificador de cadros (WB, p. 48, ex. 4) X     X X  

Ler e comprender un texto sobre os graffiti (Exam Advantage, p. 8) X        

Ler e comprender un texto no que se contrastan as normas e medidas de 
seguridade do pasado coas de hoxe en día en televisión (Exam Advantage, p. 
15) 

X     X   

Escribir un ensaio argumentativo (SB, p. 75, Task)  X   X    

Escribir un ensaio de opinión ou un ensaio argumentativo (Exam Practice, p. 

135, ex. 6) 
 X   X    

Escribir un ensaio argumentativo (WB, p. 46, Task)  X   X    

Escribir unha historia ou texto narrativo (Exam Advantage, p. 33, Writing 5)  X   X    

Escoitar e comprender o que din varias persoas sobre os delitos (SB, p. 72, 

ex. 3) 
   X  X X X 

Escoitar e comprender o que varias persoas falan sobre traballos insólitos 

(Exam Advantage, p. 23) 
   X  X   

Escoitar e comprender unha entrevista sobre un heroe peculiar (SB, p. 67, ex. 

5-7) 
   X  X   

Ver e comprender o contido dun vídeo no que se fan compras de agasallos 

(SB, p. 78, IC Shopping) 
  X X     

Dicirlle ao compañeiro/a que norma do seu colexio ou país desexaría 
cambiar, ou non (SB, p. 67, ex. 8) 

 X   X X   

Mirar unha foto e especular sobre o que ven (SB, p. 71, Grammar in 
Speaking) 

 X   X X   

Describir unha fotografía (Exam Advantage, p. 31, ex. 1)  X   X X   

Comparar dúas imaxes co compañeiro/a (SB, p. 73, ex. 4)  X   X X   

Preguntar e contestar a varias preguntas co compañeiro/a (SB, p. 73, ex. 5)  X   X X   

Ler as preguntas e comentar as súas respostas co compañeiro/a (Exam 
Advantage, p. 31, ex. 2) 

 X   X X   

Practicar unha entrevista co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 31, ex. 3)  X   X X   

Escribir un ensaio de opinión ou un ensaio argumentativo (Exam Practice, p. 

135, ex. 6) 
 X   X    

Dicirlle ao compañeiro/a que norma do seu colexio ou país desexaría 
cambiar, ou non (SB, p. 67, ex. 8) 

 X   X X   
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Mirar unha foto e especular sobre o que ven (SB, p. 71, Grammar in 
Speaking) 

 X   X X   

Describir unha fotografía (Exam Advantage, p. 31, ex. 1)  X   X X   

Comparar dúas imaxes co compañeiro/a (SB, p. 73, ex. 4)  X   X X   

Preguntar e contestar a varias preguntas co compañeiro/a (SB, p. 73, ex. 5)  X   X X   

Ler as preguntas e comentar as súas respostas co compañeiro/a (Exam 
Advantage, p. 31, ex. 2) 

 X   X X   

Practicar unha entrevista co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 31, ex. 3)  X   X X   

Ler e comprender varios artigos dunha revista en liña (SB, p. 69) X   X     

Ver e comprender o contido dun vídeo sobre Delhi (SB, p. 98, IC Delhi)   X X  X  X 

Ler e comprender a descrición dun libro para turistas sobre Delhi e varias 
opinións (SB, p. 98) 

X        

 

UNIDADE 6: LIVING GREEN 
Estándares de aprendizaxe 

CL EOE CA TIC EM EC PV SV 

Escoitar e comprender instrucións na aula    X     

Escoitar e comprender instrucións gravadas para actividades    X     

Escoitar e comprender o que din cinco persoas (Grammar in Listening, p. 85)    X     

Escoitar e comprender unha conversación entre mozos respectuosos co 
ambiente (SB, p. 86, ex. 5-7) 

   X  X X  

Escoitar e comprender o que din cinco persoas (Grammar in Listening, p. 85)    X     

Escoitar e comprender unha conversación entre mozos respectuosos co 

ambiente (SB, p. 86, ex. 5-7) 
   X  X X  

Escoitar e comprender un programa de radio (Exam Advantage, p. 26)   X X  X   

Escoitar e comprender o que din cinco persoas (Grammar in Listening, p. 85)    X     

Escoitar e comprender unha conversación entre mozos respectuosos co 

ambiente (SB, p. 86, ex. 5-7) 
   X  X X  

Escoitar e comprender un programa de radio (Exam Advantage, p. 26)   X X     

Escoitar e comprender unha entrevista (Exam Advantage, p. 24)    X     

Escoitar e comprender unha entrevista (Exam Advantage, p. 25)    X     

Escoitar e comprender varios monólogos (SB, p, 81, ex. 6 e 7)    X     

Ver e comprender o contido dun vídeo sobre a subida do nivel do mar (SB, p. 

83, IC Danger: Rising Sea Levels) 
  X X  X X  

Ver e comprender o contido dun vídeo sobre unha entrevista (SB, p. 92, IC 

Helping Jack) 
  X X     

Ver e comprender o contido dun vídeo sobre Auckland (SB, p. 99, IC 

Auckland) 
  X X  X  X 

Escoitar e comprender un programa de radio (Exam Advantage, p. 26)   X X     

Falar co compañeiro/a de que cousas deberían levar na mochila na 
evacuación por un furacán (SB, p. 81, ex. 8) 

 X   X X   

Facerlle as preguntas dunha enquisa ao compañeiro/a (SB, p. 85, Grammar in 
Speaking) 

 X   X X   

Facerlle preguntas ao compañeiro/a para que as conteste e viceversa (SB, p. 
87, ex. 4) 

 X   X X   

Comparar dúas fotografías e contestar a varias preguntas sobre as mesmas, 
co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 32, ex. 1 e 2) 

 X   X X   

Mirar as opcións de promoción do negocio e comentar as vantaxes e as 
desvantaxes de cada unha co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 32, ex. 3) 

 X   X X   

Falar co compañeiro/a de que cousas deberían levar na mochila na 
evacuación por un furacán (SB, p. 81, ex. 8) 

 X   X X   

Facerlle as preguntas dunha enquisa ao compañeiro/a (SB, p. 85, Grammar in 
Speaking) 

 X   X X   

Mirar as opcións de promoción do negocio e comentar as vantaxes e as 
desvantaxes de cada unha co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 32, ex. 3) 

 X   X X   
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Ler e comprender as preguntas e respostas dun concurso de preguntas e 

respostas sobre o ambiente (SB, p. 80, ex. 3 e 4) 
X     X   

Ler e comprender os enunciados dos exercicios ao longo da unidade X        

Ler e comprender nunha páxina web varios consellos para facer unha 
entrevista de forma profesional (SB, p. 92, ex. 2) 

X    X X   

Ler e comprender un informe sobre os creadores do parque Plistoceno de 
Siberia (SB, p. 83) 

X        

Ler e comprender un texto sobre un campo de fútbol respectuoso co 
ambiente en Río de Xaneiro (SB, p. 85, ex. 5) 

X        

Ler e comprender un texto sobre a concienciación dos problemas ambientais 
mediante a realidade virtual (SB, p. 85, ex. 6) 

X     X   

Ler e comprender un texto sobre a xeoenxeñería como medio para 
solucionar os problemas climáticos (SB, p. 88, ex. 1) 

X        

Ler e comprender un texto sobre a descoloración ou branqueo dos corais (SB, 
p. 89, ex. 2) 

X      X  

Ler e comprender dous extractos relacionados coa edificación no Gran Canón 
do Colorado e cuns traxes que indican a contaminación ambiental (SB, p. 89, 
Prepare for the Task) 

X        

Ler e comprender un texto sobre os efectos negativos do quecemento global 
sobre as Illas Marshall (SB, p. 90, ex. 3) 

X        

Ler e comprender un texto sobre un home que construíu un bosque en 
contribución co ambiente (SB, p. 91, ex. 8) 

X     X   

Ler e comprender nunha páxina web varios consellos para facer unha 
entrevista de forma profesional (SB, p. 92, ex. 2) 

X   X X X   

Ler e comprender unha historia (SB, p. 99) X        

Ler e comprender un texto sobre as solucións ambientais dos donos dos 
postos de comida en Bangkok (Exam Practice, p. 136) 

X     X   

Ler e comprender un texto sobre as “botellas” de auga comestíbeis (WB, p. 
49, ex. 5) 

X        

Ler e comprender un texto sobre o perigo dos animais de granxa nos 
Pireneos, polos ataques de osos (WB, p. 51, ex. 7) 

X        

Ler e comprender un informe sobre distintos animais que viven nas cidades 
(WB, p. 53, ex. 1-3) 

X        

Ler e comprender un texto sobre a reciclaxe dos teléfonos móbiles antigos 
(WB, p. 54, ex. 2) 

X     X   

Ler e comprender un texto sobre os lumes ocasionados polo quecemento 
global (WB, p. 54, ex. 3) 

X        

Ler e comprender un texto sobre a prohibición dos vehículos diésel no futuro 
(WB, p. 55, ex. 1) 

X     X   

Ler e comprender un texto sobre o achado dos restos dun rinoceronte laúdo 
en Siberia (WB, p. 56, ex. 2) 

X        

Ler e comprender un texto que fala sobre os vermes como opción para 
acabar co plástico vertido (WB, p. 56, ex. 4) 

X        

Ler e comprender un texto sobre as orixes do nome do río Támese (Exam 
Advantage, p. 9) 

X        

Ler e comprender un texto sobre o Antropoceno (Exam Advantage, p. 9) X        

Ler e comprender un texto sobre a futura construción de edificios 
respectuosos co ambiente en Dubái (Exam Advantage, p. 16) 

X     X   

Ler e comprender un texto sobre o Museo da Felicidade de Londres (Exam 
Advantage, p. 17) 

X        

Ler e comprender un texto sobre as repercusións da cafeína nas persoas 
(Exam Advantage, p. 18) 

X        

Escribir o resumo dun informe (SB, p. 89, Task)  X   X    

Escribir unha carta formal ou un ensaio argumentativo (Exam Practice, p. 

136, ex. 6) 
 X   X X   

Escribir o resumo dunha pasaxe (WB, p. 54, Task)  X   X    

Escribir un ensaio argumentativo (Exam Advantage, p. 34, Writing 6)  X   X    
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Escribir un ensaio de opinión (Exam Advantage, p. 34, Writing 7)  X   X    

Escribir unha descrición (Exam Advantage, p. 34, Writing 8)  X   X    

Escribir un correo electrónico formal (Exam Advantage, p. 34, Writing 9)  X   X X   

Escribir un correo electrónico informal (Exam Advantage, p. 34, Writing 10)  X   X X   

Escribir unha carta formal ou un ensaio argumentativo (Exam Practice, p. 

136, ex. 6) 
 X   X X   

Escribir un correo electrónico formal (Exam Advantage, p. 34, Writing 9)  X   X X   

Escribir un correo electrónico informal (Exam Advantage, p. 34, Writing 10)  X   X X   

Escribir unha carta formal ou un ensaio argumentativo (Exam Practice, p. 

136, ex. 6) 
 X   X X   

Escribir un correo electrónico formal (Exam Advantage, p. 34, Writing 9)  X   X X   

Escoitar e comprender o que din cinco persoas (Grammar in Listening, p. 85)    X     

Escoitar e comprender unha conversación entre mozos respectuosos co 
ambiente (SB, p. 86, ex. 5-7) 

   X  X X  

Escoitar e comprender un programa de radio (Exam Advantage, p. 26)   X X  X   

Escoitar e comprender unha entrevista (Exam Advantage, p. 25)    X     

Falar co compañeiro/a de que cousas deberían levar na mochila na 
evacuación por un furacán (SB, p. 81, ex. 8) 

 X   X X   

Facerlle as preguntas dunha enquisa ao compañeiro/a (SB, p. 85, Grammar in 
Speaking) 

 X   X X   

Facerlle preguntas ao compañeiro/a para que as conteste, e viceversa (SB, p. 
87, ex. 4) 

 X   X X   

Comparar dúas fotografías e contestar a varias preguntas sobre as mesmas, 
co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 32, ex. 1 e 2) 

 X   X X   

Mirar as opcións de promoción do negocio e comentar as vantaxes e as 
desvantaxes de cada unha, co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 32, ex. 3) 

 X   X X   

Falar co compañeiro/a de que cousas deberían levar na mochila na 
evacuación por un furacán (SB, p. 81, ex. 8) 

 X   X X   

Escribir unha carta formal ou un ensaio argumentativo (Exam Practice, p. 

136, ex. 6) 
 X   X X   

Escribir un correo electrónico formal (Exam Advantage, p. 34, Writing 9)  X   X X   

Escribir un correo electrónico informal (Exam Advantage, p. 34, Writing 10)  X   X X   

Falar co compañeiro/a de que cousas deberían levar na mochila na 
evacuación por un furacán (SB, p. 81, ex. 8) 

 X   X X   

Facerlle as preguntas dunha enquisa ao compañeiro/a (SB, p. 85, Grammar in 
Speaking) 

 X   X X   

Facerlle preguntas ao compañeiro/a para que as conteste, e viceversa (SB, p. 
87, ex. 4) 

 X   X X   

Comparar dúas fotografías e contestar a varias preguntas sobre as mesmas,  
co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 32, ex. 1 e 2) 

 X   X X   

Mirar as opcións de promoción do negocio e comentar as vantaxes e as 
desvantaxes de cada unha co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 32, ex. 3) 

 X   X X   

Falar co compañeiro/a de que cousas deberían levar na mochila na 
evacuación por un furacán (SB, p. 81, ex. 8) 

 X   X X   

Falar co compañeiro/a de que cousas deberían levar na mochila na 
evacuación por un furacán (SB, p. 81, ex. 8) 

 X   X X   

Facerlle as preguntas dunha enquisa ao compañeiro/a (SB, p. 85, Grammar in 
Speaking) 

 X   X X   

Falar co compañeiro/a de que cousas deberían levar na mochila na 
evacuación por un furacán (SB, p. 81, ex. 8) 

 X   X X   

Facerlle as preguntas dunha enquisa ao compañeiro/a (SB, p. 85, Grammar in 
Speaking) 

 X   X X   

Facerlle preguntas ao compañeiro/a para as conteste, e viceversa (SB, p. 87, 
ex. 4) 

 X   X X   

Comparar dúas fotografías e contestar a varias preguntas sobre as mesmas, 
co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 32, ex. 1 e 2) 

 X   X X   
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Mirar as opcións de promoción do negocio e comentar as vantaxes e as 
desvantaxes de cada unha co compañeiro/a (Exam Advantage, p. 32, ex. 3) 

 X   X X   

Falar co compañeiro/a de que cousas deberían levar na mochila na 
evacuación por un furacán (SB, p. 81, ex. 8) 

 X   X X   

Escribir unha carta formal ou un ensaio argumentativo (Exam Practice, p. 

136, ex. 6) 
 X   X X   

Escribir un correo electrónico formal (Exam Advantage, p. 34, Writing 9)  X   X X   

Escribir un correo electrónico informal (Exam Advantage, p. 34, Writing 10)  X   X X   

Ler e comprender un informe sobre os creadores do parque Plistoceno de 
Siberia (SB, p. 83) 

X        

 

Lenda dos elementos transversais: CL: Comprensión lectora; EOE: Expresión oral e escrita; CA: 

Comunicación audiovisual; TIC: Tecnoloxías da información e a comunicación; EM: Emprendemento; EC: 

Educación cívica; PV: Prevención da violencia; SV: Seguridade viaria. 

 

8.4. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

8.4.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Os criterios para levar a cabo a avaliación da materia, aparecen expostos no cadro do apartado 3, que os 

enumera asociandóos cos obxectivos, contidos, estándares de aprendizaxe avaiables e competencias clave.  

Tendo en conta os contidos mínimos esixibles, o grao mínimo de consecución dos estándares de 

aprendizaxe será do 50% para cada un deles.  

 

8.4.2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Os instrumentos de avaliación serán: 

I.Probas obxectivas. 

 

 1.En 2º de Bacharelato realizaranse tres probas en cada período de avaliación.  

 2. O contido desas probas será a materia obxecto de estudo durante ese período, máis a materia 

 obxecto de exame en anteriores períodos. 

 3. Cada proba, temporalizada por cada profesor ao longo do período de avaliación, constará destas 

 partes: 

  a) GRAMÁTICA /VOCABULARIO/FONÉTICA (Use of English) 

  b) PROBA DE TEXTO MODELO  ABAU 

  c) LISTENING 

  As probas levarán de forma explícita a ponderación en cada apartado. 

 

II. Tarefas encomendadas.  

 

As tarefas encomendadas reenforzan os contidos e axudan aos alumnos a comprender e fixar os conceptos 

que se ensinan na clase. Tamén contribúen a desenvolver hábitos de estudo e traballo, así como a 

reflexionar sobre o aprendido. Para que estas tarefas sexan efectivas, o alumno deberá ser o autor único e 

ao completo do seu traballo. 
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Valorarase: 

 -Se o alumno/a  fai as tarefas seguindo as instruccións que se lle deron e as entrega nos prazos indicados. 

 -O contido das tarefas, o esforzo, a creatividade, a innovación e, en xeral, o grao de implicación do alumno 

na tarefa encomendada.     

                                                    

III. Observación na aula, que incluirá estes aspectos: 

 

-Asistir regular e puntualmente a clase, mantendo un comportamento axeitado e unha actitude positiva de 

cara á aprendizaxe. 

-Adquirir e desenvolver hábitos de disciplina como condición necesaria para unha realización eficaz das 

tarefas educativas.  

-Amosar actitudes de respecto hacia todos os membros da comunidade educativa.  

-Traer a clase o material necesario e utilizalo seguindo as indicacións do profesor/a. 

-A organización do material e do caderno. O alumno deberá facer un traballo continuado, tomando apuntes 

dun xeito organizado, con boa presentación e con corrección. 

-A disposición para comunicarse en inglés, así como a participación e a  colaboración espontáneas. 

-Resolución de exercicios orais e escritos realizados na aula e/ou de maneira telemática. 

 

8.4.3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NOS   
CONTIDOS PROGRESIVOS 

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 nesta 

programación, de acordo co Real Decreto 1105/2014. 

 

I. Probas obxectivas: 

PESO NA CUALIFICACIÓN PESO NA CUALIFICACIÓN PESO NA CUALIFICACIÓN 

1ºAvaliaciòn 2º Avaliación  3ªAvaliaciòn  

GRAMÁTICA /VOCABULARIO 

FONÉTICA (Use of English) 

55%  27,5% 

(Mínimo 

esixible) 

45% 22,5% 

(Mínimo 

esixible) 

40% 20% 

(Mínimo 

esixible) 

PROBA DE TEXTO MODELO  ABAU 30% 15% 

(Mínimo 

esixible) 

40% 20% 

(Mínimo 

esixible) 

45% 22.,5% 

(Mínimo 

esixible) 

LISTENING MODELO  ABAU 15% 7,5% 

(Mínimo 

esixible) 

15% 7,5% 

(Mínimo 

esixible) 

15% 7,5% 

(Mínimo 

esixible) 
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1.-Acadarán cualificación positiva na materia aqueles alumnos de 2º de Bacharelato que obtivesen un 

mínimo dun 50% en cada unha das probas obxectivas da avaliación. Unha vez acadado este 50%, a 

cualificación obtida nas probas obxectivas poderá incrementarse ata un 10% se se obtén avaliación positiva 

no resto dos apartados obxecto de avaliación (II Resultado de Tarefas Encomendadas e III Resultado de 

Observación na Aula). Así mesmo, a avaliación negativa nos apartados II e III poderá rebaixar a nota final, 

podendo determinar o suspenso. 

2.-A avaliación da aprendizaxe debe valorar se o alumno ou alumna acadou os seus obxectivos e o axeitado 

grao de adquisición das competencias correspondentes, segundo o artigo 36 da LOMCE. Tomando isto en 

consideración, e aplicando unha perspectiva integradora das distintas destrezas, cómpre engadir un criterio 

complementario que posibilite a cualificación positiva daqueles alumnos que, conseguindo un axeitado 

grao de adquisición das competencias correspondentes, estivesen nos seguintes supostos: 

- Poderán acadar cualificación positiva na materia de inglés aqueles alumnos que obteñan unha 
cualificación equivalente a 4 ou superior nunha das tres probas obxectivas (ou cualificación de 3 
naquelas probas que ponderen un 15% na cualificación total), sempre e cando superen as outras 
probas e a nota media resultante sexa igual ou superior a 5. 

- Unha vez acadada esta nota de 5, a cualificación obtida nas probas obxectivas poderá 
incrementarse ata un 10% se se obtén avaliación positiva no resto dos apartados obxecto de 
avaliación (II Resultado de Tarefas Encomendadas e III Resultado de Observación na Aula). Así 
mesmo, a avaliación negativa nos apartados II e III poderá rebaixar a nota final, podendo 
determinar o suspenso. 

 

A final de curso haberá unha proba final conxunta de todos os alumnos suspensos de 2º de bacharelato que 

constará dun texto modelo ABAU (sen a proba de Listening) co fin de facilitar a  promoción de aqueles 

alumnos que estean a punto de acadar unha avaliación positiva do curso. Neste exame, os alumnos terán 

que obter un mínimo de 5,5 puntos dos 8,5 dos que consta a proba escrita. Non poderán presentarse á 

devandita proba aqueles alumnos que non se presentaran ás probas correspondentes á avaliación final. 

8.4.4. PROCEDEMENTOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Por período de avaliación: 

a) A condición base para a obtención do aprobado é a cualificación positiva obtida nas probas que se 

realicen no período de avaliación. 

b) Non acadarán cualificación positiva aqueles alumnos que deixen partes do exame en branco ou 

cualificadas con 0. 

Cualificación final: 

a) Obterán o aprobado os alumnos que teñan aprobadas as distintas avaliacións parciais. 

b) Tamén obterán o aprobado os alumnos que teñan unha evolución positiva na súa aprendizaxe  e superen 

a terceira avaliación, ao ser a materia de inglés unha materia de contidos progresivos. 

c) A avaliación positiva nos apartados II e III poderá incrementar a nota final.  

d) A avaliación negativa nos apartados II e III poderá rebaixar a nota final, podendo determinar o suspenso. 
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8.4.5. CRITERIOS ADICIONAIS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

a) No caso de existir evidencia de que un alumno copiara un exame total ou parcialmente, a proba quedará 

invalidada cunha puntuación de “0” e o alumno terá que presentarse á convocatoria seguinte da proba coa 

mesma entidade que estea fixada para todo o alumnado do seu grupo ou curso.  

b) O alumno/a deberá ser o autor das tarefas encomendadas. No caso de existir evidencia de que un 

alumno presenta traballos feitos total ou parcialmente por terceiras persoas ou tarefas plaxiadas, a tarefa 

quedará invalidada cunha puntuación de “0”e o alumno perderá a opción de mellorar a súa nota coa 

puntuación dos apartados II e III.  

c) A asistencia dos alumnos ás probas sinaladas e datadas é obrigatoria e só se repetirán en caso de 

enfermidade, falecemento dun familiar de 1º ou 2º grao ou deber inexcusable de carácter xudicial.Todas 

estas circunstancias deberán estar debidamente documentadas. 

d) O EXAME DA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  constará dunha proba  idéntica en forma, contido e 

ponderación ás probas ABAU -incluíndo a proba de audición- e, para superar a materia nesta convocatoria 

extraordinaria, os alumnos terán que obter  unha cualificación positiva de cinco (5). Deixar partes do exame 

en branco ou cualificadas con “0” poden restar a puntuación correspondente aos exercicios ou partes non 

realizadas.  

Durante os primeiros 15 minutos do exame, non poderá abandoar a aula ningún alumno e sí poderán 

entrar aqueles alumnos que cheguen tarde, sempre e cando haxa un motivo xustificado. A partir dos 15 

minutos, os alumnos que o desexen poderán abandoar a aula do exame e non poderá entrar ningún 

alumno que chegue tarde. 

Os profesores/as do Departamento deixarán os exames preparados no mes de xuño, fotocopiados e 

acompañados dunha listaxe dos alumnos coa materia pendente para setembro.  

 

8.5. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, DE RECUPERACIÓN E DE AVALIACIÓN PARA 
ALUMNOS DE 2º DE BACHARELATO COA MATERIA PENDENTE DE 1º DE BACHARELATO. 

As actividades de recuperación teñen como fundamento a integración do alumno no grupo do curso 

inmediato superior. Neste grupo e curso instrumentaranse as medidas necesarias para a atención das 

necesidades derivadas da situación do alumno. En particular, e na medida do posible, faránselle indicacións 

e aconsellaráselles sobre as actividades tendentes á recuperación da materia pendente, ben de xeito 

colateral, ben por conexión directa cos aspectos afines que se tratan no curso superior.  

Punto esencial para o desenrolo destas actividades é dotar aos alumnos do material ou materiais 

necesarios para o correcto seguimento das mesmas. 

Como parte esencial destas actividades faránselle ao alumno indicación precisas sobre as seguintes 

cuestións:  

  a. Ritmo de traballo da materia pendente 

  b. Actividades e exercicios a realizar en cada unidade 

  c. Datas das distintas probas que se programen e natureza das mesmas 
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A) ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN, CALENDARIO DAS PROBAS E DE ENTREGA, REALIZACIÓN E 

DEVOLUCIÓN DAS ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN  

 

Os instrumentos de avaliación non diferirán dos utilizados habitualmente nesta materia, xa descritos nesta 

programación didáctica.  

1.-Os profesores que no curso actual 2020-2021 imparten a materia de inglès nos grupos nos que se atopen 

alumnos pendentes do curso anterior proporcionarànlles o material complementario necesario tendente a 

recuperación da mesma. 

2.-Os alumnos recibirán os bloques de exercicios correspondentes aos contidos totais do Curso. 

3.- Os bloques  realizados serán devoltos ao seu profesor actual o día da realización dos exames. 

4.-Haberá dous exames finais cos contidos totais do curso: 

- 1º exame: mércores, 13 de xaneiro de 2021 ás 16:30 horas. 

- 2º exame: mércores, 14 de abril de 2021 ás 16:30 horas. 

   

B) CRITERIOS PARA SUPERAR A MATERIA PENDENTE 

Considerarase que superaron a materia aqueles alumnos que realicen e entreguen os exercicios da 

materia pendente nas datas acordadas e aproben o exame na primeira data.  

Os alumnos que non superaran o primeiro exame, deberán aprobar o segundo e derradeiro exame para a 

superación da materia, sendo imprescindible ter entregados os bloques de exercicios proporcionados 

polo Departamento. 

 

9.   PLANS DE REFORZO E RECUPERACIÓN E ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL E PRESENCIAL. 

9.1.   PLANS DE REFORZO E RECUPERACIÓN: INCORPORACIÓN AO CURSO ESCOLAR DE APRENDIZAXES 

IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO CURSO ANTERIOR. 

Dado que a materia de Inglés é unha asignatura con contidos progresivos, estes repítense en cursos 

sucesivos. Unha vez identificadas, as seguintes aprendizaxes imprescindibles non adquiridas durante o 

curso 2019-20  traballaranse ao longo do curso 2020-21, con especial atención e coa seguinte 

temporalización: 

 

 

Para 2º ESO 

1º Trimestre: Places around Town; Weekend Activities; Achievements ; 

Jobs and Adjectives of Opinion. 

2º Trimestre: Future tenses: Be going to / Present Continuous with 

future meaning / will. 

3º Trimestre: Food vocabulary. 

 

Para 3º ESO 

1º Trimestre: Gerunds and infinitives; Experiences and Fashion. 

2º Trimestre: Modals; Nutrition and Fitness. 

3º Trimestre: Reported Speech. 
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Para 4º ESO 

1º Trimestre: Connectors of Purpose and Contrast; Crime Vocabulary e 

Newspaper Reports. 

2º Trimestre: Talking about Problems e Passive Voice. 

3º Trimestre: Animals & Parts of the Body; Subject & Object questions e 

Giving Advice. 

 

Para 1º BACH 

1º Trimestre: Connectors of Addition; An Informal e-mail. 

2º Trimestre: Modals; Parts of the Body and Health Problems. 

3º Trimestre: Gerunds and Infinitives. 

 

Para 2º BACH 

1º Trimestre: Connectors of Cause, Result and Purpose; Phrasal Verbs; 

Sport Vocabulary; Food Vocabulary. 

2º Trimestre: Gerunds and Infinitives; The Causative; Economy 

Vocabulary. 

3º Trimestre: Phrasal Verbs; A Formal Letter or e-mail. 

 

9.2.   ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL. 

9.2.1.   ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL EN 1º DE BACHARELATO. 

En 1ºde Bacharelato a actividade lectiva é semipresencial. Cada día da semana, o 20% dos alumnos reciben 

formación telemática.  

Como plataforma virtual para a actividade semipresencial, estase a utilizar a plataforma ofimática GSuite, 

con todas as súas funcionalidades. 

A avaliación en 1º de Bacharelato será presencial. 

9.2.2.   PREVISIÓN EN CASO DE ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL AMPLIADA A OUTROS CURSOS 

DEBIDO Á SITUACIÓN SANITARIA. 

No caso de que a actividade lectiva deba ser ampliada a outros cursos debido á situación sanitaria, 

procederase do seguinte modo: 

-Na actividade presencial, traballaránse as destrezas orais e as explicacións teóricas que sexa recomendable 

facer de xeito presencial. Tamén se poderá aproveitar a actividade presencial para revisar tarefas feitas de 

xeito telemático, resolver dúbidas, etc. 

-Na actividade telemática, traballaránse destrezas como a lectura, tarefas de gramática e vocabulario para 

reforzar contidos vistos de xeito presencial, tarefas de redacción, etc. 

A avaliación farase de xeito presencial. 

9.3.   ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL. 

No caso de que a actividade lectiva deba ser non presencial debido á situación sanitaria, procederase do 

seguinte modo: 

A.MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS:  

Os recursos dixitais serán de uso preferente. A utilización dos recursos dixitais e a comunicación a través 

deles está estrictamente reservada ao alumnado. 

Utilizaránse as plataformas proporcionadas pola editorial Burlington para cada nivel, que son as seguintes: 

 -Webbooks (Material Online): Student’s Book e Workbook. 
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 -Interactive Book. 

Aparte destes materiais, as profesoras do Departamento poderán usar as seguintes plataformas dixitais:  

 -Aula virtual (Moodle) 

 -Google Classroom. 

 -Cisco Webex e Meet. 

B.APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES PARA A ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

En función da situación sanitaria, o Departamento poderá identificar e establecer cales serán as 

aprendizaxes imprescindibles para a adquisión das competencias clave, eliminando bloques de contido para 

determinados temas e facendo as modificacións oportunas no referente aos instrumentos de avaliación. 

C.CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

Os criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado serán os mesmos que para o ensino 

presencial. As probas serán preferentemente presenciais e os criterios adicionais de cualificación serán os 

indicados para cada nivel. 

No caso de que fose necesario facer probas telemáticas, utilizaránse os medios necesarios para garantir 

unha avaliación obxectiva da materia. Tamén se utilizarán os medios que se precisen para garantir a  

autoría das probas, sempre conforme á lexislación vixente en materia de protección de datos. 

10.ASPECTOS COMÚNS A TODOS OS NIVEIS  

10.1.   MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

10.1.1.   CRITERIOS A TER EN CONTA 

Para actuar sobre as diferencias na aula en canto ao nivel de coñecementos e ao grao de facilidade para a 

aprendizaxe que teñen os alumnos/as, tomamos como punto de partida catro ámbitos de diversidade:  

 

. A capacidade para aprender: 

Cada alumno/a ten o seu propio ritmo de aprendizaxe. Partimos da base de que en bacharelato todos son 

capaces de alcanzar un nivel mínimo, sempre que sigan un ritmo sostido de traballo, que pode ser diferente 

para cada un.  

. A motivación para aprender  

A motivación do alumno/a para aprender é moi diversa, sobre todo cando se trata dun idioma, xa que 

depende moito do historial de éxito ou de fracaso que tivese ata ese momento. En moitas ocasións, a 

motivación está directamente condicionada polo ambiente e polo contexto no que os alumnos se 

desenvolven. 

. Os estilos de aprendizaxe  

Ao longo dos últimos anos leváronse a cabo toda clase de análises sobre os diversos estilos de aprendizaxe 

á hora de estudar un idioma. Como é ben sabido, o alumno/a pode ser reflexivo ou impulsivo cando se 

enfronta ás súas tarefas escolares. Algúns alumnos poden reaccionar moi rapidamente e non obstante 
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necesitar varios intentos para asimilar unha idea, mentres que outros poden traballar máis a conciencia e 

aprender máis amodo conseguindo o mesmo resultado.  

Os intereses dos alumnos/as  

Está comprobado que os intereses dos alumnos/as se diversifican moito máis en Bacharelato. O seu 

interese por aprender un idioma varía moito dependendo da súa motivación e/ou necesidade de facelo.  

É obxetivo deste departamento deseñar actividades que respondan a estas premisas. De feito, os libros de 

texto elexidos por nós pretenden ofrecer unha resposta a estas cuestións.  

10.1.2.   ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN E REFORZO 

Partimos do recoñecemento de que en toda clase de Secundaria hai alumnos con diferentes estilos e ritmos 

de aprendizaxe, e tamén con diversos graos de motivación. Xa que logo, marcámonos como obxectivo que 

todos os alumnos participen no proceso de aprendizaxe con plena satisfacción e teñan o éxito que lle 

corresponda á súa capacidade e interese. 

A diversidade de exercicios e actividades utilizados no material do curso fai posible que todos os alumnos 

atopen algún que se adapte ao seu estilo de aprendizaxe. Por exemplo, os enfoques indutivo e dedutivo 

que se adoptan para o estudio da gramática proporcionan formas diferentes de acceder a un mesmo 

contido, e, segundo o seu estilo individual de aprendizaxe, os alumnos beneficiaranse dun ou doutro 

enfoque. 

En canto aos ritmos de aprendizaxe, unha gran cantidade de actividades permite que os que o necesiten 

dispoñan de actividades de ampliación ou de reforzo. Así, as unidades de repaso do Workbook 

proporcionan unha variedade de actividades de reforzo; as historias opcionais do Student’s Book, pola súa 

parte, axudarán aos alumnos máis adiantados a afondar nas destrezas básicas. 

O profesor proporcionará actividades de ampliación para alumnos que terminan antes o seu traballo, así 

como pistas para a explotación dos proxectos e das historias, atendendo sempre ás necesidades que 

amosan os alumnos, e permitindo que cada un traballe de acordo co seu ritmo e nivel lingüístico. 

Hai actividades deliberadamente sinxelas que garanten que todos os alumnos sexan capaces de realizar 

algunha actividade con éxito. Isto é moi importante para os alumnos máis lentos, xa que contribúe a 

aumentar a confianza en si mesmos como aprendices de linguas estranxeiras. 

En moitos casos, os alumnos teñen problemas porque non dominan as técnicas de estudo dunha lingua 

estranxeira.  

O material curricular tamén ten en conta que hai alumnos que, sen ter unha capacidade grande como 

aprendices de linguas, poden daquela ser bos noutros campos coma o debuxo ou as ciencias, ou ter 

algunha afección interesante que o profesor poida aproveitar na clase. Iso aumentará a motivación destes 

alumnos e demostrará a todos o valor que se lles concede a diversas destrezas ou habilidades, e non só á 

lingüística. 

 

10.1.3.  MEDIDAS PARA A ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO 

EDUCATIVO (NEAE) 

A Programación Didáctica vixente do Departamento de Inglés establece un elenco de medidas para a 

atención dos alumnos con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE). Tales medidas non 

pretenden nin ser exhaustivas, nin limitadoras. Corresponderalle ao bo facer de cada profesor, en base ás 
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circunstancias concretas concorrentes a cada caso, aplicar outras que resulten convintes conforme ás 

especificidades de tempo, lugar e persoas. 

En relación cos trastornos englobados na denominación TDAH, este Departamento vén aplicando medidas 

de atención incluídas no Protocolo de Atención ao Alumnado con TDAH disposto para ese efecto. Ademais, 

móstrase partidario de incorporar nas súas actividades docentes, de forma sistemática, as seguintes pautas, 

entre outras: 

I. Pautas de carácter xeral 

a. Prestar especial atención á observación dos alumnos co obxecto de avaliar, de forma precisa e 

correcta, as súas necesidades educativas, en xeral, e a intensidade das mesmas na materia de 

inglés. 

b. Como resultado de tal observación, adoptar estratexias de ensino-aprendizaxe globais e 

específicas en cada grupo, en base ás necesidades detectadas. 

c. Estimular a participación dos alumnos, incorporando e implicando no proceso de ensino-

aprendizaxe a aqueles susceptibles de abstraerse, de perder o necesario nivel de atención ou 

de quedar atrás durante as explicacións. 

d. Facer frecuentes recapitulacións e resumes do tratado, insistindo nos conceptos e ideas base, e 

manter a súa atención, se decae, por medios indirectos ou mediante directa referencia á súa 

participación. 

e. Prestar especial atención ao seguimento das explicacións e das actividades que se indiquen, 

para asegurar un ritmo de traballo e dilixencia aceptables dende o punto de vista do proceso de 

ensino-aprendizaxe. 

f. Facer pausas frecuente no fío das recapitulacións para comprobar o estado de seguimento 

destes alumnos e modular ou corrixir ritmos, densidade e demais factores do proceso. 

 

II. Pautas relativas aos instrumentos de avaliación 

a. Nesta materia avalíanse catro destrezas básicas que esixen medios de avaliación adaptados a cada 

unha delas. A diversidade de instrumentos está, polo tanto, garantida. A avaliación da expresión 

oral e escrita constitúen un bo exemplo. 

Porén, en todas utilizarase linguaxe clara e precisa que facilite a fácil e rápida comprensión do que 

coa proba de avaliación se pretende. 

Sempre haberá unha potente e estrita correspondencia entre o avaliado e o explicado e traballado 

na clase, de modo que o contido do exame lle resulte absolutamente familiar ao alumno e esperte 

nel unha cadea de asociacións cognitivas. 

b. Referencia específica ás probas escritas 

Este tipo de probas non son o único instrumento co que contamos, pero teñen especial 

importancia por seren integrais e absolutamente obxectivas. Levaranse a cabo conforme ás 

seguintes regras: 

1ª – As partes do exame estableceranse de forma equilibrada en canto ao volume de cuestións e a 

súa complexidade. 

2ª – No referente ao formato da folla de exame, ampliarase a letra e evitarase toda presentación 

densa ou recargada. 

3ª – Utilizarase un criterio expositivo e unha distribución clara e ordenada, con preguntas directas. 

4ª – Presentaranse algunhas das preguntas de forma que resulten especialmente asimilables e 

resolubles (suxestión de pistas, elección de solución correcta entre varias predeterminadas). 
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5ª – Asistirase e estimularase ao alumno durante a realización da proba para resolverlle dúbidas e 

facerlle suxestións que lle permitan afrontar as cuestións propostas. De ser necesario, facilitarase 

que o alumno dispoña dun tempo extra para poder rematar a proba. 

6ª – Animarase ao alumno a que progrese na realización do exame, co fin de que non decaia o seu 

ánimo e afronte as tarefas con enteireza e perseveranza. 

*Forma de Intervención 

A actividade do Departamento centrarase na detección temperá dos problemas de aprendizaxe que poidan 

presentar os alumnos, utilizando para iso todos os medios ao seu alcance, dende a información que 

proporcionen os profesores e titores dos cursos previos ata a esencial observación da súa actividade na 

clase. 

Detectado o problema, arbitraránse todas as medidas que sexan oportunas, distinguindo entre as medidas  

de carácter ordinario e as de carácter extraordinario. A partir de aí, seguiranse os procedementos e 

protocolos de actuación previstos na lexislación vixente para cada unha delas, solicitando cando proceda a 

asistencia do Departamento de Orientación. 

Os procedementos a seguir son os previstos nos artigos 7, 17, 19 y 20 do Decreto 86/2015 do 25 de xuño e 

no artigo 6 da Resolución do 27 de Xullo 2015, ambos da Xunta de Galicia.  

 

10.2.   FOMENTO DA LECTURA 

- Co fin de potenciar as competencias lingüísticas do alumnado, o Departamento de Inglés continuará 

facendo especial fincapé nas lecturas en inglés simplificado por medio do plan lector iniciado no 

Departamento hai xa varios anos, denominado “Préstamo en aula”. Consiste en agrupar en caixas 

transportables unha serie de lecturas graduadas para os catro cursos da ESO. O profesor acude a aula coa 

caixa correspondente ao nivel e os alumnos que o desexen levan un libro prestado que devolverá en 

intervalos de 15 días aproximadamente. Isto non é efectivo para todos os alumnos pero sí para aqueles con 

máis inquedanza lectora e que non teñen fácil aceso a lecturas en inglés.  

- Cumprirá ter en conta a existencia dunha importante bibliteca escolar onde tamén poden ter acceso a 

lecturas graduadas ou obras completas en lingua inglesa. 

-Nas sesións de aula tamén se realizan lecturas diarias en voz alta dos textos contidos nos libros do 

estudante, procedendo despois a realizar actividades de comprensión de diversa índole. 

-Realización de traballos de investigación e documentais sobre distintos temas transversais, que lles 

obrigan a extraer información despois da lectura de textos máis extensos. Ás veces expoñen estes traballos 

nas súas aulas ou nos corredores do centro. 

-É decisivo para nós traballar a lectura de maneira non impositiva senón lúcida, lúdica e creativa. O pracer 

dese proceso pode ser importante para acadar os obxectivos desexados 

 

10.3.   FOMENTO DAS TICs 

A materia de Inglés non ten como fin principal a consecución de habilidades nas Tics senón a desenvolver 

no alumnado a competencia en comunicación lingüística. As Tics son, deste modo, un medio para conseguir 

unha serie de obxectivos entre os que se atopa a competencia lingüística; polo tanto as tecnoloxías da 

información e da comunicación incorpóranse a práctica docente como ferramentas de comunicación e 

aprendizaxe para que o alumno adquirira as destrezas que lle permitan ser protagonista do seu proceso de 
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aprendizaxe e non un mero receptor de información. Debe, así mesmo, desenvolver actitudes de interese, 

respecto e aceptación de realidades culturais diferentes, concebindo as Tics como unha gran fiestra aberta 

ao mundo. 

No centro contamos con dúas aulas de informática onde o estudante e o profesor aproveitarán os distintos 

recursos que ofrece Internet, pero non só como unha vía máis de información senón tamén de ampliación e 

actualización de coñecementos. Con esta ferramenta trataremos de utilizar unha metodoloxía activa, é 

dicir, aprender facendo.  

Hai que destacar que no noso centro as aulas de informática só están dispoñibles cando non se imparte 

esta materia, sendo un número de horas moi reducido e a disposición do resto das materias.  

Actualmente, os alumnos están a utilizar as plataformas proporcionadas pola editorial Burlington para cada 

nivel, que son as seguintes: 

 -Webbooks (Material Online): Student’s Book e Workbook. 

 -Interactive Book. 

Aparte destes materiais, poderanse utilizar as seguintes plataformas dixitais:  

 -Aula virtual (Moodle) 

 -Google Classroom. 

 -Cisco Webex e Meet. 

 

10.4.   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

 As actividades complementarias e extraescolares quedan abertas, dado que dependemos de factores 

externos a nós, debido á  actual situación de alerta sanitaria. 

Na medida do posible, intentarase deseñar actividades que sexan compatibles coas circunstancias actuais, 

priorizando actividades ao aire libre, reducindo o número de alumnos que asiste ás mesmas, etc. 

 A finalidade de todas as actividades a realizar é intentar fomentar a reflexión e o espírito crítico nos nosos 

alumnos. 

 

10.5.   APORTACIÓNS AO PLAN DE CONVIVENCIA 

O plan de convivencia debería contemplar e desenvolver todos os aspectosnormativizados nas N.O.F.  

 Serán importantes, entre outros aspectos: 

- Xerar un ambiente escolar rico, libre, estimulante e de colaboración entre todos os membros da 

comunidade educativa. 

- Integrar a todos os membros da comunidade educativa , dando unha recepción cordial e empática 

aos novos membros. 

- Ademáis da información das normas correctas de comportamento e respecto, informaremos aos 

alumnos dos mínimos esixibles e dos criterios de cualificación. 

- Intentaremos reflexionar colectivamente sobre os problemas posibles ou suscitados, estimulando a 

comunicación entre os membros da comunidade, intentando sempre chegar a consensos razoables 

e suxeitos á norma. 

- Crear un clima de respecto e colaboración á hora de facer traballo individual ou en equipo, así como 

de respecto e coidado co material colectivo e co mobiliario. 
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- Fomentar hábitos de respecto e desenvolver actitudes solidarias e tolerantes con todos os 

membros da comunidade educativa malia ás diferenzas sociais, relixiosas, de sexo, de condición 

sexual, de raza, e de grupo étnico. 

- Intentar detectar canto antes procesos de acoso na aula, xa sexa este de forma ostentosa (con 

violencia ou insulto) ou ben de xeito máis sutil que teñen como orixe a pertenza a unha raza, 

minoría étnica, ou relixiosa, de sexo, de condición sexual, ou ben causado por eivas de orixe físico, 

diferencias motoras ou psíquicas.  

- Combater e sancionar todo tipo de comportamento violento, lesivo e discriminatorio para o 

alumnado e profesorado. 

- Aplicar as sancións pertinentes e establecidas por norma e protocolo cando proceda. 

- Pasar ao Xade as faltas de asistencia. 

- Manter información e comunicación constante entre o profesor e o titor. Informar de inmediato ao 

titor e facer chegar ás familias todo tipo de incidencias pertinentes canto ao rendemento, 

comportamento, actitude, etc. 

- Manter informadas ás familias e recabar delas información en casos puntuais. 

- Falar co Departamento de Orientación sempre que proceda. 

10.6.   PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES 

O carácter transversal que a educación en valores ten, implica a súa inclusión en todos os momentos do 

proceso educativo. 

Debemos aproveitar o traballo da comunidade educativa para fomentar a tolerancia e o respecto, tanto ás 

persoas como ás súas ideas e á súa forma de vida. Igualmente debemos dar a coñecer as N.O.F. e aplicalas 

con flexibilidade , insistindo en que o traballo colectivo e a colaboración non está en contradicción coa 

organización xerarquizada do centro e do traballo na aula. 

Os temas transversais tratados en cada unidade desta programación inclúen aspectos relacionados coa 

educación en valores. 

10.7.   PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN: 

(Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica en relación cos resultados 

académicos e procesos de mellora)  

A labor de reprogramación perfectiva é una necesidade non discutible, como tamen é certo que establecer 

una relación causa-efecto respecto de qué parámetros son os que determinan os resultados no proceso de 

e-a, é tarea sumamente difícil, dado o número de elementos intervintes e os múltiples factores que os 

condicionan, alleos en moitos casos a os que interveñen no proceso (factores extrinsecos).  

Non obstante, con espirito constructivo, pensamos que cumpre adoptar as medidas que se acompañan:

  

1.Correcta e suficiente aportación de medios materiais, humanos e intanxibles que condicionan seriamente 

o proceso do que se fala. 

2. Redución significativa do número de alumnos por aula. 

3. Incremento de unha hora semanal na carga lectiva do inglés 

4. Grao mínimo de estabilidade normativa, o que fai indispensable poñer fin aos constantes cambios 

regulatorios. 

5.Consideración de que un bo número de factores de gran incidencia no proceso de ensinanza-aprendizaxe 

son factores exógenos fora de todo control ou influencia tanto do Instituto como do profesor/a. 
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6. As programacións educativas son previsións racionais e ideais, non pechadas, que supoñen unhas 

condicións materiais e de medios humanos e intanxibles que non adoitan darse e que, se se dan, mostran 

insuficiencia. 

Pese a todo, haberá que ter en conta: 

  

1. O marco máis axeitado para valorar e avaliar a programación é a posta en práctica na aula e as reunións 

de Departamento. 

2. É precisa una valoración colectiva con aportacións  dende diferentes perspectivas. 

3. A reconsideración da programación debe estar baseada en datos o máis obxectivos posible; se 

considerarán entre outros: as horas asignadas a cada unidade e a o conxunto, a extensión dos contidos 

impartidos en relación cos previstos, o grao de consecución por parte do alumnado dos obxectivos 

previstos e da competencia acadada, o grao de consecución das metas fixadas polo profesor no exercicio da 

súa actividade profesional, o resultados das avaliacións externas e internas, os resultados obtidos na 

selectividade (ABAU), valoración do que atingue á metodoloxía e recursos didácticos empregados.  

Os posibles cambios formais se levarían a termo preferiblemente na programación do curso inmediato 

seguinte e, de ser o caso e por razóns relevantes e urxentes, ao remate de cada avaliación  do propio curso 

no que se detecte a necesidade de modificación, acordada polo Departamento. 

10.8.   DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS A ADOPTAR A 
VISTA DOS RESULTADOS OBTIDOS. 

Cada novo curso alomenos unha parte dos alumnos correspondentes a cada profesor renovase, xurdindo a 

necesidade de establecer o umbral ou nivel de coñecementos que posúen  e que vai operar como punto de 

partida das explicacións do corrente curso.  

Cabe falar de un nivel grupal que sería un nivel promedio estándar, e tamén dos niveis individuais propios 

de cada un dos alumnos en particular. Non se exclúen, todo o contrario, son complementarios e cada un 

ten o seu significado e valor, polo que aportan ao coñecemento do colectivo e ao dos seus compoñentes. 

Como medio para establecelo caberá utilizar un ou varios dos seguintes medios:  

1. Análise do expediente académico previo. 

2. Observación e análise do traballo na aula. 

3. Proposta de traballo específico puntual.  

4. Abrir un breve período de observación (de 3 a 5 días) presumindo un nivel ideal e á vista dos resultados 

chegar a conclusions ao respecto. 

5. Someter aos alumnos a una proba obxectiva oral ou escrita formal. 

 

Tendo en consideración os resultados que proporcionen os anteditos medios procederíase a facer o 

seguinte:  

1. Os alumnos con nivel por debaixo da media poderán seguir un programa específico de repaso ou reforzo 

temporal e breve. 

2. Inicio de repaso selectivo da materia do curso anterior durante unha semana. 

3. Medidas de reforzo mais permanentes, no seu caso. 
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10.9.   INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 

Sen prexuizo do que se dí máis adiante nos remitimos ao exposto no apartado sobre reforma da 

programación, engadindo que neste concreto eido e á vista dos resultados que mostra o cadro que sigue, 

os resultados do proceso e-a son moi homoxéneos.  

Cabe destacar que o curso pasado, debido á situación de alerta sanitaria, non houbo probas presenciais na 

avaliación ordinaria.  

O Cadro de resultados da ESO relativos ó pasado curso amosa os seguintes datos: 

 

AVALIACIÓN ORDINARIA - XUÑO  

 

ESO 

   

Materia 

 

nº alumnos nº aprobados  %aprobados INGLÉS 

1º ESO A 31 29 93.5% 

 1º ESO B 33 31 93.9% 

 

  

  

 

 

 

 

   nº alumnos nº aprobados  %aprobados INGLÉS 

2º ESO A 30 28 93.3% 

 2º ESO B 23 23 100% 

 PMAR 2º 6 5 83.3% 

   

      nº alumnos nº aprobados  %aprobados INGLÉS 

3º ESOA 30 26 86.6% 

 3º ESO B 23 22 95.6% 

 PMAR 3º 5 3 60% 

   

      nº alumnos nº aprobados  %aprobados INGLÉS 

4ºESO A 28 26 92.8% 

 4º ESO B 32 28 87.5% 

  

BACHARELATO 

   

 

nº alumnos nº aprobados  %aprobados INGLÉS 

1º Bach A 27 27 100% 

 1º Bach B 27 27 100% 

 1º Bach C 27 26 96.2% 

 1º Bach D 31 28 90.3% 
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nº alumnos nº aprobados  %aprobados INGLÉS 

2º Bach A 18 18 100% 

 2º Bach B 29 28 96.5% 

 2º Bach C 31 30 96.7% 

 2º Bach D 28 26 89.6% 

  

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA  

 

ESO Materia 

 

nº alumnos nº aprobados  %aprobados INGLÉS 

1º ESO  4 0 0% 

2º ESO  2 1 50% 

2º PMAR 1 0 0% 

3º ESO 5 0 0% 

3º PMAR 2 0 0% 

4ºESO  4 1 25% 

BACHARELATO Materia 

 

nª alumnos nº aprobados  %aprobados INGLÉS 

1º Bach  4 1 25% 

2º Bach  4 1 25% 

 

 

Como indicadores de logro pódense distinguir os previos ou de preparación, que anteceden a 

materialización do proceso de ensino-aprendizaxe e os posteriores ou de realización que aluden á posta en 

práctica do proceso. 

Entre os previos cabe salientar:  

Todos os referentes á preparación dunha programación didáctica axeitada á realidade do centro; a elección 

de libros de texto e de traballo e outro material didáctico; preparación de medios audiovisuais; a previsión 

de datas satisfactorias para a realización de probas, e actividades , tanto ordinarias como extraordinarias 

ou as de pendentes; as xuntanzas para coordinación dos membros do Departamento, análise de resultados 

do curso anterior. A destacar as eventuais propostas de revisión da programación didáctica en relación con 

novos grupos, novas ensinanzas, novos programas implantados no centro, axustes de secuenciación e 

temporalización dos contidos en xeral ou con referencia a un nivel ou etapa específica, etc.  

Entre os de realización cumpre enumerar:  

1. As revisións quincenais de control de cumprimento da programación. 

2. A evaluación cualitativa, mensual e trimestral da marcha e resultados obtidos polos alumnos co traballo 

e resposta na clase e nas probas obxectivas. 

3. Os feedbacks periódicos da materia xa explicada para contrastar a súa asimilación real polos alumnos. 

4. Análise de ratios entre actividades orais e escritas e entre actividades grupais e individuais, para asegurar 

o seu axeitado equilibrio. 
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5. Análise das medidas adoptadas para dinamizar as clases e a frecuencia das mesmas e os seus resultados. 

6. Observación e avaliación da mellora de nivel do grupo e dos seus alumnos, respecto de aqueles no se 

detectou un déficit de aproveitamento na materia previamente impartida. 

7.Observación e control dos alumnos que presenten retrasos na aprendizaxe para establecer ou propoñer, 

según sexa o caso, sobre patróns obxectivos e ben fundados, as decisións sobre a eventual necesidade de 

adaptacións curriculares ou plans de mellora.  

8. Reclamar das familias as intervecións precisas para mellorar a situación do alumno que o necesite, 

axudando ao seu diagnóstico ou a colaborar no estímulo, orientación ou correción de conducta que se 

estime pertinente. 

9. Revisar críticamente a secuencia e temporalización dos contidos cando se dean circunstancias que o 

aconsellen, e alomenos unha vez por mes. 

10. Analizar se as instrucións aos alumnos son claras, precisas, intelixibles para eles, e o uso que fan delas, 

para comprobar que alcanzan o seu fin. 

11. Asegurar que os instrumentos de avaliación son os axeitados, son coñecidos polo alumnado na sua 

estructura e tipoloxía e que seu contido concorda  coa materia a avaliar. 

12.No caso de que se teñan que celebrar probas telemáticas, utilizar os medios necesarios para asegurar 

unha avaliación obxectiva da materia e a autoría das probas, sempre conforme á lexislación vixente en 

materia de protección de datos. 

13.Asegurar regularmente o repaso da materia xa explicada e sempre ante a celebración dunha proba de 

calado sobre ela. 

14. Adóptanse estratexias e programas de  actividades en función dos contidos programados e tendo en 

conta as caracterísicas do grupo.  

 

 

 

Presentación, depósito e peche. 

Unha copia desta programación didáctica presentarase de inmediato e en soporte informático na Xefatura 

de Estudos, onde quedará depositada ao dispor de calquera interesado. A Coruña, 2 de novembro de 2020. 

--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Asdo: María José Flamenco Clavijo    Asdo: María Elena García Martínez   
 
 
 
 
Asdo: María Ángeles Porto Prado     Asdo: Vanesa Souto Lorenzo                              
 (Xefa de Departamento)   
                                                  


